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Samenvatting. 

De Optimum Processor Theorie van Goldstein is een theorie, waarmee 
toonhoogteverschijnselen, die optreden bij signalen met discrete 
spectra, verklaard kunnen worden. 
De vraag is, of de Optimum Processor Theorie, door slechts het 
aanpassen van de enige vrije parameter van het model, geschikt 
gemaakt kan worden voor signalen met continue spectra. 
Het blijkt, dat de resultaten van een toonhoogte 
herkenningsexperiment met geluiden bestaande uit samengestelde 
ruisbanden, in principe te verklaren ziJn met het Optimum 
Processor Model. Nog niet geheel duidelijk is op welke manier en 
met welke precisie ons gehoorsysteem een ruisband kan reduceren 
tot een equivalente discrete frequentie. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

Dit is het verslag van een stage, die ik verricht heb in het kader 
van mijn studie tot elektrotechnisch ingenieur aan de Technische 
Hogeschool Eindhoven. 
In de Auditief-Fonetische Groep van het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (IPO) te Eindhoven heb ik gedurende de periode september 
1985 tot en met maart 1986 gewerkt aan "de toonhoogte van 
samengestelde ruisbanden", onder leiding van dr. A.J.M. Houtsma. 
Dit project is een onderdeel van het onderzoek, dat op het IPO 
gedaan wordt aan toonhoogtewaarneming. 

Alvorens ik toekom aan de behandeling van het door mij uitgevoerde 
experiment, ga ik eerst kort in op de historische ontwikkeling van 
de toonhoogtetheorieën. Het overzicht beoogt slechts 
schetsen van de historische ontwikkelingen, zoals 
afgelopen twee eeuwen hebben voorgedaan, en is 
geenszins volledig. 

een beeld te 
die zich de 

daarom ook 

Vervolgens beschrijf ik, na een korte behandeling van het "Optimum 
Processor Model" van Goldstein, de probleemstelling en het doel 
van de proef. 
Hierna geef ik een beschrijving van het eigenlijke experiment:de 
methode, de resultaten en de discussie (m.b.t. de gevonden 
resultaten). 
Tenslotte probeer ik in het hoofdstuk "conclusie" de in de 
probleemstelling gestelde vraag te beantwoorden. 
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Hoofdstuk 2: 
Historisch overzicht 
van de ontwikkeling van de toonhoogtetheorieën. 

Drie belangrijke kenmerken, die het ons mogelijk maken om geluid 
te beschrijven, zijn: luidheid (Engels: loudness), klankkleur (E: 
timbre) en toonhoogte (E : pi tch). 
Elk van deze subjectieve parameters hangt samen met een of 
meerdere fysische parameters (objectief, meetbaar), zoals 
bijvoorbeeld: frequentie, spectrum van de deeltonen, verloop va n 
de omhullende, intensiteit etc. 

Laten we het begrip toonhoogte eens nader beschouwen. 
Toonhoogte is gedefinieerd als die eigenschap van een geluid, die 
ervoor zorgt dat het geluid hoog of laag klinkt, ofwel de 
e igenschap die de positie op een muzikale toonladder bepaalt 
(Rossing, 1982 ) • Een experimentele definitie van de toonhoogte 
van een bepaald geluid is: de frequentie (in Hertz) van een 
sinustoon, die in toonhoogte direct of indirect gelijkgesteld is 
aan dat geluid (Wightman, 1981 ) • 

Wanneer we het verband beschouwen tussen de toonhoogte en d e 
diverse meetbare fysische parameters, dan blijkt dit verband erg 
ingewikkeld te zijn. De toonhoogte van een samengestelde stimulus 
(een stimulus die bestaat uit meerdere deeltonen) blijkt niet 
alleen afhankelijk te z1Jn van de frequentie, maar ook van 
bijvoorbeeld de intensiteit, het spectrum en de geluidsduur 
(Rossing, 1 982). Zelfs voor sinustonen kan deze afhankelijkheid 
optreden (Stevens, 1935 en Terhardt en Fastl, 1971 ). 
De toonhoogte van samengestelde geluiden is al vele jaren het 
onderwerp van onderzoek. We kunnen de geschiedenis van het 
onderzoek naar de toonhoogteperceptie verdelen in drie periodes, 
die in het vervolg elk kort besproken zullen worden. 

De eerste periode: Ontwikkeling van de Plaats Theorieën 
(1840 - 1940). 

I n het midden van de vorige eeuw was A. Seebeck een van de 
e ersten, die het toonhoogteprobleem systematisch aanpakten 
(Seebeck, 1841 ). Seebeck produceerde periodieke stimuli met behulp 
van een zogenaamde akoestische sirene (fig.1 ). 

fig. 1 : 
De akoestische sirene van Seebeck. (Naar He lmho lt z , 
1 896. ) 
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Een schijf (A, zie fig. 1 ), waarin een aantal gaten is aangebracht 
wordt rondgedraaid om een as (b). Er wordt lucht geblazen door een 
buisje (c), zodat telkens wanneer er een gat tegenover het buisje 
staat, er een stootje lucht uit de buis vrijkomt. 
Wanneer de onderlinge af stand tussen de gaten gelijk is en de 
schijf met constante snelheid draait, ontstaat er zo een periodiek 
signaal. 

fig. 2: 
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Drie verschillende sirenes (A, Ben C), die door Seebeck 
gebruikt werden, te samen met de golfvormen en spectra 
die erdoor gegenereerd worden. 
(Naar Wightman en Green, 1974.) 

Het spectrum van dit signaal (zie fig. 2a) bestaat uit lijnen met 
gelijke onderlinge afstand; de toonhoogte komt overeen met de 
tijdsduur tussen de luchtstootjes. 
Wanneer het het aantal gaten verdubbeld wordt, gaat de toonhoogte 
een octaaf omhoog (fig. 2b). 
Vervolgens wordt een schijf gebruikt met tweemaal zoveel gaten als 
in het eerste geval, maar de onderlinge afstand tussen de gaten is 
nu niet meer overal gelijk. In dit geval wordt een toonhoogte 
hoor baar, die gelijk is aan de toonhoogte die geproduceerd wordt 
in het eerste geval. In dit laatste geval (2c) is de periodetijd T 
= t 1 + t?_ gelijk aan de periodetijd van het eerste geval (2a) . De 
harmonisC-hen liggen in beide gevallen op dezelfde frequentie' s, 
ofschoon in het laatste geval de fundamentele frequentie 
(grondtoon) veel zwakker is. 

Seebeck trok hieruit de conclusie dat de toonhoogte bepaald wordt 
door de periodiciteit en niet zozeer door de aanwezigheid van een 
fundamentele frequentie. 
Dit leidde tot een heftige discussie met zijn tijdgenoot G.S. Ohm 
(1843), die geloofde dat een toonhoogte alleen gehoord kon worden 
indien een stimulus energie bezat op de met deze toonhoogte 
c orresponderende frequentie ("Ohm' s Akoestische Wet" of "Tweede 
Wet van Ohm"). Ohm zei dat de door Seebeck waargenomen 
verschijnselen moesten berusten op een akoestische il l usie 
(Wightman en Green, 1974). 
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Twintig jaar later kreeg Ohm bijval van H.L.F. von Helmholtz. In 
zijn boek "Die Lehre von den Tonempfindungen als Physiologische 
Grundlage fÜr die Theorie der Mus ik" ( 1863), steunde Helmhol tz 
Ohm's stelling en gaf eigen ideeën, die onder andere een 
verklaring moesten vormen voor Seebeck's "illusie". 
Het slakkehuis (cochlea) zou volgens hem functioneren als een 
soort spectrale analyzer en de overdracht van het trommelvlies 
naar het slakkehuis was niet-lineair, waardoor som- en 
verschiltonen zouden ontstaan. Deze tonen kwamen dus niet voor in 
het oorspronkelijke geluid, maar ze zouden wel op dezelfde wijze 
door het slakkehuis geanalyseerd worden. 

In 1924 werden de experimenten van Seebeck overgedaan door H. 
Fletcher, die zijn stimuli langs electronische weg genereerde. 
Fletcher's resultaten stemden overeen met die van Seebeck. 
Fletcher vond dat, indien de fundamentele frequentie en diverse 
lagere harmonischen werden verwijderd, de toonhoogte van een 
samengestelde stimulus nog steeds correspondeerde met de 
fundamentele frequentie. Dit probleem werd later "het probleem van 
de ontbrekende grondtoon" genoemd (E: missing fundamental). 

Tegen het einde van de twintiger jaren vond Georg von Békésy 
bewijzen voor het bestaan van een "cochleaire spectrum-analyzer", 
zoals deze was voorgesteld door Helmhol tz. Dit leidde tot een 
betere en meer gedetailleerde formulering van de Plaats Theorie 
(E: Place Theory). 

Volgens de Plaats Theorie (eigenlijk "Plaats Theorieën", aangezien 
met deze term een aantal theorieën aangeduid wordt, die allen 
uitgaan van een of andere vorm van onderstaand principe) wordt een 
trilling in de tijd door het slakkehuis omgezet in een trilling in 
de ruimte (langs het basilair membraan) en vervolgens in een 
pa troon van neurale (zenuw) acti vi tei t. Elke component van een 
samengestelde stimulus produceert de grootste trilling 
(uitwijking) op de plaats van het basilair membraan, die afgestemd 
is op zijn frequentie (zie fig. 3). 

\ 
\ 

' 
0 20 40 

Distance from stapes (mm) 

fig. 3: 
De amplitude van de verplaatsing van het basilai r 
membraan als functie van de afstand tot de stijgbeugel 
(stapes), voor verschillende frequentie's. (Naar von 
Békésy, 1 960.) 
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De tweede periode: Opkomst van de Residu Theorie (1940-1970). 

Volgens de Plaats Theorieën ontstaat de ontbrekende grondtoon als 
een vervormingsproduct bij de niet-lineaire processen in het 
midden- of binnenoor. 

De Nederlander J. Schouten bracht rond 1940 met twee simpele 
proeven de onvolkomenheden van de Plaats Theorieën aan het l i cht 
(Schouten, 1940). Uit deze twee proeven bleek dat: 

het volgens de Plaats Theorieën optredende vervorming
produkt zeer zwak of zelfs afwezig was. 

- zelfs als het vervormingsproduct aanwezig was, dat het dan 
nog niet de voornaamste oorzaak kon zijn van de waargenomen 
toonhoogte. 

De tekortkomingen van de verschillende vormen van Plaats Theor i e ë n 
werden duidelijk aangetoond in 1954, door een maskeringsexperiment 
uitgevoerd door J.C.R. Licklider (Licklider, 1954). 

De nu mee st acceptabele alternatieve theorie was al vele j a ren 
eerder door Schouten geponeerd. Volgens Schouten's Residu Theor ie 
ondergaat een binnenkomende stimulus allereerst een spectrale 
analyse, uitgevoerd door het basilaire membraan. Dit zou te 
vergelijken zijn met een serie banddoorlaatfilters met elk een 
andere centrum- frequentie, maar met een gelijke Q-factor. De 
temporele (tijds) f ij nstructuur (posities van de pieken in de 
golfvorm) van de stimulus wordt nu omgezet in de temporele 
vuurpatronen van de zenuwvezels, waaruit de toonhoogte 
geextraheerd kan worden. 
Vo l gens deze theorie z1Jn er bij een samengestelde stimulus, 
bestaande uit een fundamentele frequentie en alle bijbehorende 
harmonischen, twee soorten toonhoogten waarneembaar. De lagere 
ha rmonischen worden door de "bandfilters" volledig spectraal 
gescheiden (opgelost) en gehoord als afzonderlijke tonen. De 
hogere harmonischen worden niet opgelost en vormen samen een 
zogenaamd residu, waarvan de toonhoogte gegeven wordt door het 
t ijdsverschil tussen de belangrijkste pieken die optreden in de 
gol fvorm. 
In tegenstelling tot de Plaats Theorieën, die de nadruk voor de 
toonhoogtewaarneming leggen bij de fundamentele frequentie, l igt 
de nadruk bij de Residu Theorie op de hogere harmonischen. 

De d e r de periode: de Patroonherkenningstheorieën (vanaf 1970). 

De toonhoogte van een samengestelde toon wordt bij de Residu 
Theor i e van Schouten direct afhankelijk geacht van de golfvorm van 
d e s timulus zelf of een gefilterde versie ervan. Versc he i dene 
proeve n hebben echter aangetoond dat verschillende golfvormen 
( zel f s willekeur i ge ! ) kunnen leiden tot dezelfde toonhoogte . 
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F.A. Bilsen en R. J . Ritsma toonden in 1969 aan dat wanneer bij 
witte ruis een "vertraagde herhaling" (E: repet ition ) ervan 
opgeteld wordt, er een toonhoogte waarneembaar is (E : Repetition 
Pitch), die ongeveer overeenkomt met de reciproke waarde van de 
vertragingstijd (afhankelijk van de faseverhouding tussen het 
ruissignaal en de vertraagde herhaling ervan). Bilsen en Ritsma 
trekken in hun publicatie "Repetition Pitch and lts Implication 
for Hearing Theory" (1969) onder andere de volgende conclusies: 

- Repetition Pitch is niet het gevolg van een frequentiecom
ponent of een vervormingsproduct met een frequentie die 
gelijk is aan de waargenomen toonhoogte. Repetition Pitch 
gedraagt zich als een residu-toonhoogte. 

Repetition Pitch kan onmogelijk het gevolg zijn van een 
proces dat de temporele omhullende van de stimu l us 
detecteert, aangezien zo'n temporele omhullende in dit 
geval niet aanwezig is. 

Uiteindelijk komen de auteurs tot de conclusie dat de waargenomen 
toonhoogte bij Repetition Pitch zowel kwalitatief als kwantitatief 
verklaard kan worden met een combinatie van het frequentie - en 
tijdsprincipe (resp. Plaats Theorieen en Residu Theorie). 

De onvolkomenheid van de Residu Theorie werd duidelijk aangetoond 
in 1972, door de experimenten van Houtsma en Goldstein. Bij deze 
experimenten werden van een bepaalde grondtoon slechts twee 
opeenvolgende harmonischen genomen, welke ieder naar een ander oor 
geleid werden (dichotisch). Toch werd er door de proefpersonen een 
toonhoogte waargenomen, die overeenkwam met de frequentie van de 
ontbrekende grondtoon. De fysische interactie tussen beide 
harmonischen, die door de Residu Theorie verondersteld wordt, kan 
in dit geval onmogelijk optreden (Houtsma en Goldstein, 1972). 
Er ontstonden nu drie verschillende modellen, die echter allemaal 
gebaseerd zijn op een soort auditieve patroonherkenning: 

1. Het "Pattern Transformation Model" van Wightman (1973). 
Dit model is een patroonherkenningsmodel, dat het proces van 
toonhoogtebepaling beschouwt als een opeenvolging van 
transformaties van hypothetische patronen van neurale 
activiteit. 

2. Het "Learning Matrix Model" (ook bekend onder de naam 
Pitch Theorie") van Terhardt (1972). 
Di t model legt de nadruk op het leeraspect. Bepaalde 
tussen spectrale componenten in een samengestelde 
worden geleerd, opgeslagen en later weer herkend. 

3. Het "Optimum Processor Model" van Goldstein (1973). 

"Virtua l 

verbanden 
stimulus 

Aan deze theorie wordt bij het toonhoogteonderzoek aan het I PO 
de voorkeur gegeven, aangezien dit model het meest kwanti ta ti e f 
geformuleerd is en daardoor het beste geschikt om experimentele 
vi ndingen te verklaren. De Optimum Processor Theorie is in het 
kader van deze stage het belangrijkst en zal daarom in het 
volgende hoofdstuk uitvoeriger besproken worden. 
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Hoofdstuk 3: De Optimum Processor Theorie van Golds tein . 

Evenals de andere patroonherkenningstheorieën, gaat de Optimum 
Processor Theorie van Goldstein ervan uit dat de toonhoogte niet 
op cochleair niveau bepaald wordt, maar op een meer centraal 
niveau. 
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fig. 4: 
Vereenvoudigde voorstelling 
Theorie van Goldstein. Voor 
tekst. (Naar Goldstein, 1973.) 

van de 
uitleg 

toonhoogte , 
correspanderend 

met geschatte 

fundamentele freq . 

-'o 

Optimum Processor 
zie onderstaande 

Volgens de Optimum Processor Theorie is er een centrale processor, 
die z l.J n in forma tie krijgt van twee perifere spectrum-analyzers 
(be i de oren). 
Bij deze eerste analyse gelden de volgende beperkingen: 

- Alleen de individueel opgeloste componenten van een com
plexe stimulus leveren een bijdrage. 

- Alleen de informatie over de frequentie van een component 
wordt doorgegeven, de faseinformatie wordt "weggegooid". 

- Slechts de aanwezigheid van een component wordt doorgegeven 
aan de processor. 
De amplitude van een component is dus, binnen zekere gren
zen, onbelangrijk. 

De i nformatie die afkomstig is van de spectrum-analyzers wordt 
door onafhankelijke kanalen naar de processor geleid. Hierbij 
wordt een onzekerhe i d geintroduceerd, die in het model inge voerd 
i s, door de frequentie van elke opgeloste component t e 
representeren als een sample van een Gaussische verdeling . De 
c entr umfrequentie van deze verdeling is de oorspronke lij ke 
c omponent frequentie. De spreiding er is de enige vr i je pa rame ter 
van het Optimum Processor Model en is alleen afhankeli j k van d e 
frequentie ( cr- = t:r ( f) ) . 
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De centrale processor kiest nu het "best passende patroon" uit een 
aantal opgeslagen patronen (sjablonen). (Dit gebeurt met behulp 
van de zgn. "maximum likelihood" methode (van Trees, 1968).) 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de te analyseren stimulus 
periodiek is en dat het spectrum ervan slechts bestaat uit 
opeenvolgende harmonischen. De processor kent eerst een rangorde 
toe aan de binnenkomende stochastische signalen (X ), schat daarna 
de harmonische nummers en bepaalt tenslotte Be fundamentele ,. 
frequentie (f 0 ), waarmee een bepaald toonhoogtepercept samenhangt. 

De Optimum Processor Theorie doet geen uitspraak of de frequentie 
gecodeerd is volgens een tijds- of plaatsprincipe. 

Het grote voordeel van dit model is, dat het kwantitatief 
geformuleerd is: het is mogelijk de waarde van o-voor een bepaalde 
proefpersoon te bepalen (zie ook fig. 5 en fig. 6). 

fig. 5: 
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Waarschijnlijkheid van de schatting van het juiste 
harmonische nummer ( Pr ( n=n)) in een signaal bestaande 
uit de harmonischen nf en (n+1 )f . 
De parameter is de rePatieve staRdaarddeviatie o- /f van 
de stochastische signalen, die de componentfrequentie ' s 
representeren. (Naar Goldstein, 1973.) 
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Hoofdstuk 4: De probleemstelling: het doe l van he t o nderzoek. 

Binnen het onderzoek naar toonhoogteperceptie kunnen we twee 
belangrijke richtingen onderscheiden: 

1. Onderzoek naar de toonhoogte van samengestelde tonen. 
2. Onderzoek naar de toonhoogte van "ruisachtige signalen". 

In het eerste geval wordt het signaal gekenmerkt door een discreet 
frequentiespectrum. 
Beschouw bij voorbeeld een samengestelde toon, bestaande uit een 
viertal opeenvolgende harmonischen (n, n+1, n+2, n+3). Het 
spectrum van deze stimulus is weergegeven in figuur 7. (De 
ontbrekende grondtoon is hier weergegeven als een stippellijn.) 

ampl. 
t 

fig. 7: freq.-. 
Frequentiespectrum van een samengestelde toon, bestaande 
uit vier opeenvolgende harmonischen. 

De vier harmonischen zullen samen een toonhoogte opwekken, die 
overeenkomt met de frequentie van de "bij behorende ontbrekende 
grondtoon" (het residuverschijnsel). 
Deze samenwerking van harmonischen, het zogenaamde residu, treedt 
op indien er twee of meer opeenvolgende harmonischen in een 
samengesteld signaal aanwezig zijn. Voor een residu gelden onder 
andere de volgende eigenschappen: 

- Wanneer er meer opeenvolgende harmonischen in het signaal 
aanwezig zijn, zal de toonhoogte "sterker" (duidelijker) 
worden (Houtsma en Goldstein, 1971 ). 

- Verandering van de faserelatie tussen de componenten die 
het residu veroorzaken, heeft geen invloed op de 
toonhoogte, maar kan wel de klankkleur (timbre) beinvloeden 
(Wightman, 1973). 

De lagere harmonischen (2, 3, 4, 5) z1Jn met betrekking tot 
het residuverschijnsel dominant (wanneer ze een niveau 
hebben van ten minste ongeveer 1 0 dB SL). Dit is het 
zogenaamde "Principle of Dominance", gevonden door Ri tsma 
(1967) en Plomp (1967). 
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In tegenstelling tot de voorgaande signa l en hebben d e "ru i sachtige 
signalen" (geval 2) een continu frequent i espectrum. 

ruis -

generator 

fig. 8: 

vertrager 

Schematische proefopstelling waarmee Repetit i on Pitch 
hoorbaar gemaakt kan worden. 

Wanneer we bij voorbeeld een ruissignaal nemen, dit vertragen e n 
bij het oorspronkelijke signaal optellen (zie fig. 8), dan zal een 
toonhoogte waarneembaar z1Jn, die ongeveer overeenkomt met de 
reciproke waarde van de vertragingstijd (Repetition Pitch, zie 
hoofdstuk 2 van dit verslag). 
Het frequentiespectrum van dit signaal is weergegeven in figuu r 9. 

=l 10d8 •· .. _ 111.~a: 
=::a:JIIIII .... • -

a ~ ~ ~ :§ § ;: "8~~-~ H2 ;,;.-

fig. 9: 
Een deel van het spectrum van het signaal dat verkregen 
word t door bij witte ruis een (5 mS) vertraagde versie 
ervan op te tellen. (Naar Bilsen en Ritsma, 1969.) 

Een vergelijkbaar effect treedt op bij een signaal dat bestaat ui t 
een willekeurige opeenvolging van pulsparen. Het tijdsversch i l 11 t " 
t ussen de beide pulsen van een pulspaar is constant. (zie fig. 1 0) 

11111111 t t: t t 
Il 1111 1111 Il 
t ~ t t f f 

f ig. 10: 
Een wil l ekeurige opeenvolging van pulsparen. 
(Naar Bilsen, 1966.) 
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Small en McClellan vonden in 1963 dat me t di t s ignaal een 
toonhoogte correspondeert, die overeenkomt met de f r equent ie 1/t. 
Dit verschijnsel, "Time Separation Pitch" genaamd, werd later 
onderzocht door Bilsen (1966). 
Het frequentiespectrum van zo'n signaal is weergegeven in fig. 11. 

ampl. 
t 

fig. 11: freq.~ 
Het frequentiespectrum van een signaal bestaande uit een 
willekeurige opeenvolging van pulsparen. (Beide pulsen 
van een pulspaar hebben gelijke fase.) 
(Naar Bilsen, 1966.) 

Men heeft verschillende theorieën nodig om de toonhoogte van 
signalen met discrete- en continue spectra te verklaren. 
De vraag is nu, of het mogelijk is zo'n theorie, met name de 
Optimum Processor Theorie van Goldstein, die in principe alleen 
geldig is voor signalen met discrete spectra, zodanig uit te 
breiden, dat ook de verschijnselen die optreden bij signalen met 
continue spectra, ermee verklaard kunnen worden. 
Met andere woorden: is het mogelijk om de toonhoogte van een 
s i gnaal, waarvan het frequentiespectrum niet-discreet is, te 
verklaren met het Optimum Processor Model? 

In het experiment, dat in het volgende hoofdstuk besproken wordt, 
wordt gebruik gemaakt van speciaal gegenereerde "ruisachtige 
signalen". De resultaten, die verkregen worden uit het experiment, 
worden vergeleken met de resultaten, die volgen uit de Optimum 
Proc essor Theorie. Hierdoor is het mogelijk om een idee te krijgen 
over de geldigheid van dit model voor stimuli met een continu 
spectrum. 
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Hoofdstuk 5: Het experiment. 

5.1 De methode. 

5. 1 . 1 De stimuli. 

In dit experiment wordt gebruik gemaakt van stimuli , die opgebouwd 
zijn uit twee banden ruis (zie fig. 12). 

RL.CCA1 

D 

--
dfT 40 

--
...., 

fig. 12: 
Een stimulus, opgebouwd uit twee banden ruis. 

De centrumfrequentie's f en f van de ruisbanden ziJn 
opeenvolgende harmonischeJ van eèn (ontbrekende) grondtoon 
Er geldt dus: 

en 
n *f 

0 

fh = (n+1)*fo 

Voor de bandbreedte f van de ruisbanden ziJn verschillende 
waarden mogelijk. Wanne~r een "kleine" bandbreedte gekozen wordt 
( kleiner dan ongeveer 50 Hz), lijkt het spectrum van de 
s amengestelde stimulus veel op een discreet spectrum. Wanneer de 
bandbreedte echter vergroot wordt, gaat het spectrum steeds meer 
lijken op een continu spectrum. (Bij bepaalde grote bandbreedtes 
gaan de twee ruisbanden zelfs overlappen.) 
In de bijlagen 1a, 1b, 1c en 1d zijn de golfvormen en spectra 
weergegeven van stimuli met bandbreedtes van resp. 20 Hz, 100 Hz , 
2 00 Hz en 300 Hz. 

Voor de (ontbrekende) grondtoon f 0 werd achtereenvolgens gekozen: 
200 Hz, 224.4 Hz, 252 Hz, 267 Hz en 299.6 Hz. 
Deze frequentie' s komen, muzikaal gezien, overeen met de no t en : 
"do, re, mi, fa, sol" (in gelijkzwevende stemming). 
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Het laagste harmoni s che nummer, n, loopt, v oo r e l ke g r o nd toon, van 
2 tot en met 9. Dit komt overeen met de harmonischen -combinatie's 
2,3 tot en met 9,10. 

Uit bovenstaande volgt dat er per bandbreedte een set van 40 
stimuli gegenereerd moet worden. Er geldt namelijk: 

(aantal grondtonen)*(aant. harm. comb.'s ) = aant. stimuli per set 

Aangezien het "real-time" genereren van de stimuli, met behulp van 
de gebruikte computer, een te lange wachttijd voor de 
proefpersonen met zich meebracht, werd gekozen voor een andere 
procedure. De stimuli werden van te voren door de computer 
uitgerekend en opgeslagen op een disk. Tijdens de experimenten 
werden de stimuli van de disk uitgelezen door de computer en 
afgespeeld via een 12 bit D/A-converter. 

Een stimulus, i(t), wordt volgens onderstaande formule berekend: 

IL •flólz) 

i ( t ) = L_ A *sin ( 2nf x ( t / 1 o 4 ) 
'1,•fr~i.h.) 

Hierbij geldt: 

+ p ) 
X 

/1,..fl.ü) 

+_LA*sin(2rrfy(t/10 4 ) 
r,. 1,,-(f.J,.) 

+ p ) y 

- De in het experiment gebruikte D/A-converter_ferkt met een 
klokfrequentie van 10 kHz (elke 10 sec. een 
samplewaarde). Indien voor de duur van de stimulus O. 5 
seconde gekozen wordt, moeten er per stimulus 5000 waarden 
berekend worden. De variabele "t" neemt dus waarden aan 
tussen Oen 5000. 
Met behulp van de klokfrequentie van de D/A-converter, is 
het voorts mogelijk de maximale in het signaal voorkomend e 
frequentie te bepalen. Volgens het "Sampling Theorema" kan 
een signaal met een maximale frequentie van f Hz alleen 
dan geregenereerd worden, indien het tijdsinte~val tussen 
de samples, waaruit dat signaal wordt opgebouwd, kleiner is 
dan 1 / 2fh. De maximale frequentie, die met de gebruikte 
D/A-convérter verkregen kan worden, is dus 5 kHz. 

- De variabele "A" stelt de maximale amplitude voor. 
De waarde van "A" wordt zodanig gekozen, dat er een goede 
signaal/ruis-verhouding gewaarborgd wordt ( grote "A") . De 
waarde van "A" mag echter niet te groot worden, aange z ien 
het maximale amplitude-bereik van de D/A-converter nie t 
overschreden mag worden. 

- De variabele "fx" loopt tlJ.ssen f -(f /2) en f 1 +(fb/2), met 
een stapgrootte van 1 Hz. d:ven2o loopt "f " tussen 
fh-(f /2) en f +(f /2) . ) Y 
In fe1i te wordèn eF dus bij een bandbreedte van "z " Hz ( z 
een even getal) z+1 sinuswaarden berekend, die, me t e e n 
tussenruimte van 1 Hz, om de centrumfrequentie f 

1 
(resp. 

fh) van de ruisband verspreid liggen. 
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- p (resp. p) is de beginfase van de sinusgolf. De vari
a~ele p (t'esp. p) heeft, voor elke waarde van f (resp. 
f ), eel willekeurlge waarde tussen Oen 2n. x y 

Er kan dus gesteld worden dat een stimulus de optelsom is van een 
aantal sinusgolven, elk met een andere beginfase en met een 
onderlinge afstand van 1 Hz. 
Bij deze wijze van berekenen, verkrijgt men een homogene 
("vlakke") ruisband ( zie fig. 1 3a), in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld filtering van een ruissignaal met een 
banddoorlaat-filter, waardoor een ruisband ontstaat met een 
frequentiespectrum, zoals dat in fig. 13b weergegeven is. 

t 
ampl 
U.,J 

fig. 13: 

1 

1 
1 

1 

t 

(a) 

(4,; freq-

1 
ampl 
(t.o,J 

Een ruisband, verkregen door "optellen 
(a) en door filtering van witte 
banddoorlaatfilter (b). 

(b) 

.fc {-(.o,J f req -

van sinusgolven" 
ruis met een 

Een "vlakke" ruisband introduceert een onzekerheid in frequentie; 
in een ruisband verkregen door filtering met een 
banddoorlaatfil ter, wordt een bepaalde frequentie als het ware 
bevoordeeld (de top van de curve in fig. 13), waardoor de 
onzekerheid in frequentie kleiner is. (Met behulp van een 
strategie, die de top bepaald van de ruisband, kan in het geval 
van een "gefilterde ruisband" gemakkelijk de centrumfrequentie 
worden bepaald.) 

De stimuli werden berekend met het programma "FILEG" (zie bijlage 
2). In dit programma wordt de routine "NOISG" aangeroepen ( z ie 
bijlage 3), waardoor het eigenlijke rekenwerk verricht wordt. 
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5.1.2 De experimenteeropstelling. 

,n 
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minicomputer 

40 Mb 
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0/A-conv. 

IEC
interface 

ruis
gener. 

voor
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ker 
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TDH-49P 

antwoord
doos 

instel -ia----------------~doos 

terminal 

fig. 14: 
Schematische opbouw van de experimenteeropstelling . 
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De experimenteeropstelling i s opgebouwd rondom een Ph il i p s P800 
minicomputersysteem. 
De computer kan via de systeembus data uitwisselen met een 40 
Mbyte hard - disk. 
Uit het schema blijkt dat het signaal, dat aan de proefpersoon 
aangeboden wordt,opgebouwd is uit 2 signalen: 

1. de stimulus (zie vorige paragraaf). 

2. achtergrondruis. 

Ad. 1 : 
De computer leest de bij een stimulus behorende data van de 
disk en speelt deze via de 1 2 bit D/ A-converter uit. Het 
uitgangssignaal van de D/A-converter wordt via een 
voorversterker en een programmeerbare verzwakker (no . 1) op 
het juiste niveau gebracht en daarna de mixer ingestuurd . 

Ad. 2: 
"Witte ruis", afkomstig van een ruisgenerator, wordt 
gefilterd, zodat een ruissignaal ontstaat met een cont inu 
spectrum tussen 50 Hz en 5 kHz. Het ruissignaal wor dt me t 
behulp van een programmeerbare verzwakker (no. 2) op d e 
juiste sterkte gebracht. De door de computer via MIOS 
("Multiple Input Output System") bediende schakelaar, is 
tijdens het eigenlijke experiment gesloten. Deze schakelaar 
wordt tijdens de instelling van de niveau's gebruikt om een 
pulserend ruissignaal te genereren (zie paragraaf 5.1 .3). 

De proefpersoon heeft de beschikking over een aantal 
referentietonen, welke, tijdens het experiment, willekeurig vaak 
kunnen worden opgeroepen. Deze referentietonen (zaagtandvormige 
tonen met frequentie's die overeenkomen met de grondtonen, 
behorende bij de stimuli) worden gegenereerd met behulp van e en 
programmeerbare oscillator. Deze oscillator wordt aangestuurd via 
de, met de P800-systeembus verbonden IEC-bus. Hierdoor worden ook 
de p r ogrammeerbare verzwakkers en het filter aangestuurd. 

Het al eerder genoemde MIOS zorgt er tevens voor, dat de door de 
proe fpersoon gegeven antwoorden aan het computersysteem worden 
doo rgegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specia l e 
"antwoorddoos" die in bijlage 6 besproken wordt. 
(De " insteldoos", die gebruikt wordt bij de instelling v a n de 
nive a u ' s, wordt besproken in bijlage 4.) 
Tenslotte kan het gehele experiment gestuurd en gecontroleerd 
worden met behulp van de, op de systeembus aangesloten t e rmi na l 
( toetsenbord en beeldscherm). 
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5.1.3 Procedure. 

Alvorens het eigenlijke experiment kon beginnen, moesten de 
proefpersonen eerst de signaalniveau's instellen. 
Deze instelprocedure, waarbij de programmeerbare verzwakkers 
werden afgeregeld, wordt besproken in bijlage 4. 

Aan de proefpersonen, die gezeten waren in de geluiddichte kamer, 
werd gevraagd de aangeboden stimuli te identificeren. 
Elke aangeboden toon duurde 500 msec. en bestond uit de 
frequentie's f 1 =n*f 0 en fh=(n+1)*f 0 . 
Hierbij werd f" willekeurig gekozen uit de reeks: 200 Hz, 224 . 4 
Hz, 252 Hz, 26fHz, 299.6 Hz ("do", "re", "mi", "fa", "sol"). 
Het laagste harmonische nummer, n, werd eveneens wi llekeur ig 
gekozen, uit de reeks: 2, 3, 4, •.• , 9. 
Er werden telkens 100 stimuli na elkaar afgespeeld. Elke s timu l us 
was een willekeurige keuze uit een set van 40 stimuli, met een 
bepaalde, constante bandbreedte. 
De diverse bandbreedtes werden gekozen aan de hand van de 
experimentele resultaten. Een groot aantal van de gekozen 
bandbreedtes ligt tussen 150 en 250 Hz, aangezien in dit gebied de 
score van de proefpersonen i.h.a. lag tussen 100 procent en 20 
procent (kansniveau). 
De stimuli werden monotisch door een hoofdtelefoon 
een n i veau van 20 dB boven een "ruisvloer" (met een 
dB SL). De breedbandige ruis werd toegevoegd 
optredende combinatietonen te maskeren. 

afgespeeld, op 
sterkte van 30 

om eventueel 

Via een "antwoorddoos" (zie bijlage 6) kon de proefpersoon een 
antwoord geven. 

Het experiment werd geheel gestuurd door het experimenteer
pr ogramma "H3". Het programma, waarvan de listing is opgenomen i n 
bijlage 5, speelt in willekeurige volgorde de stimuli uit en slaat 
de a ntwoorden, die door de proefpersoon gegeven zijn, op, in een 
f i l 1e op de disk. Al vorens de stimuli uitgespeeld worden, dienen 
eer st in het programma ingegeven te worden: 

- het run-nummer. 
De stimuli worden in "set's" van 40 per bandbreedt e 
gegenereerd. Om het voor het expe riment eerprogramma 
mogelijk te maken uit alle stimuli er een set met een 
bepaalde bandbreedte uit te kiezen, is aan elke stimulus , 
bij de generatie ervan, een uniek run-nummer (tussen O en 
9) gegeven. Een set stimuli met een bepaalde bandbreedte 
kan dus gekozen worden, door een getal tussen Oen 9 in t e 
toetsen. 

- de naam van de antwoordf i le. 
De antwoorden, die door een proefpersoon gegeven worden, 
worden opgeslagen in een file, die onder deze naam op disk 
gezet wordt. 

- het aantal stimuli dat afgespeeld wordt. 
Voor dit experiment is gekozen voor een runlengte va n 100 
stimuli. 
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- feedback. 
Bij dit experiment is gekozen voor f eedback; d . w.z.: na elk 
gegeven antwoord meldt de computer het goede an t woord aan 
de proefpersoon. 

5.1 .4 Proefpersonen. 

Aan het experiment hebben vier proefpersonen deelgenomen. 
Deze proefpersonen kunnen gemakshalve in twee groepen verdeeld 
worden: 

- ervaren proefpersonen: de proefpersonen "AH", "JH" en "BP". 

- beginnende proefpersoon: proefpersoon "MP". 

De proefpersonen deden gemiddeld over een run (100 stimuli) 
ongeveer 10 minuten. Voor elke bandbreedte werden 8 runs 
afgespeeld. (Voor de bandbreedtes 50 Hz en 300 Hz werden resp. 2 
en 4 runs afgespeeld, aangezien bij deze bandbreedtes de score lag 
op resp. vrijwel 100 procent en vrijwel "kans" (=20 procent) . ) In 
het totaal werden 9 bandbreedtes behandeld, hetgeen neerkomt op 
een totale experimenteertijd van ongeveer 11 uur (gemiddeld, 
effectief, per proefpersoon). 
(Hierbij komt dan nog de tijd, die nodig was om de instellingen 
vooraf te doen (ongeveer 5 minuten per keer) en de pauzes tussen 
de run' s door. ) 
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5.2 De resultaten van het experiment. 

De opgeslagen antwoorden werden met behulp van 
"RESULT" verwerkt. ( De listing van "RESULT" is 
bij lage 7.) 
De resultaten z1Jn in de vorm van tabellen 
bijgevoegd. In de tabellen (bijlage 8) is per 
uitgezet: 

het programma 
opgenomen in 

en grafieken 
proefpersoon 

- aantal stimuli met een bepaalde bandbreedte en een bepaald 
laagste harmonische nummer (LHN) dat afgespeeld is. 

- procent correct. 
Dit is het percentage goede antwoorden dat de proefpers oon 
gegeven heeft. 

("Resultaten BP, bandbreedte=100 Hz, LHN=3, aantal=93, procent 
correct=93" wil bijvoorbeeld zeggen dat er in het gehele 
experiment voor proefpersoon "BP" bij een bandbreedte van 100 Hz 
93 stimuli, bestaande uit de harmonischen 3 en 4 zijn afgespeeld, 
waarvan 93 procent correct beantwoord is.) 

In de grafieken (bijlage 9) z1Jn de resultaten voor de vier 
proefpersonen tesamen, grafisch uitgezet. Elk punt in een grafiek 
correspondeert met ongeveer 100 stimuli• (= "aantal" in de 
tabellen), gemiddeld over "do", "re", "mi", .. etc. {De punten voor 
50 Hz en 300 Hz uitgezonderd.) 
In de grafieken 9a t/m 9h is het percentage correcte antwoorden 
(percentage-correct-score) uitgezet als functie van de 
bandbreedte, voor een bepaalde combinatie van harmonischen 
(parameter: LHN). 
In grafieken 9i t/m 9q is 
uitgezet tegen het laagste 
bepaalde bandbreedte. 
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5.3 Discussie. 

Beschouw allereerst de grafieken 9a tot en met 9h, waarin de 
percentage-correct-score is uitgezet als functie van de 
bandbreedte van de ruisbanden (met als parameter het laagste 
harmonische nummer LHN). In deze grafieken valt het volgende op: 

- De karakteristieken nemen allemaal monotoon af: voor elke 
waarde van LHN wordt de score slechter, naarmate de 
bandbreedte toeneemt. 

De karakteristieken worden in het algemeen "vlakker" bij 
een toenemend laagste harmonische nummer LHN. 

Bij de grafieken 9i tot en met 9q (procent-correct-score als 
functie van LHN, met als parameter de bandbreedte) kunnen we de 
volgende opmerkingen plaatsen: 

- Uit de gevonden data blijkt duidelijk de aanwezigheid van 
een "Dominant Reg ion", zoals die al door Ri tsma en Plomp 
was voorgesteld. De score's voor de stimuli, bestaande u i t 
de harmonischen 3 en 4 ( LHN=3) liggen in vrijwel alle 
gevallen het hoogst ("JH" buiten beschouwing gelaten). (Zie 
grafieken 9i t/m 9q.) 

- Bij een grote waarde van het laagste harmonische nummer LHN 
(LHN groter dan 6), loopt, bij een grote bandbreedte 
(groter dan ongeveer 200 Hz), de score weer op. Hiervoor is 
geen eenvoudige verklaring te geven. 

Uit de grafieken blijkt verder, dat 
proefpersonen "JH" en "MP" een afwijkend 
opzichte van de resultaten van "AH" en "BP". 

de resultaten 
gedrag vertonen 

van 
ten 

Voor proefpersoon "MP" liggen de score' s in het algemeen lager. 
( Zeker in het begin van het experiment, bij de lagere 
bandbreedtes.) Dit is het gevolg van het feit dat "MP" onervaren 
was in de taak van het schatten van muzikale intervallen. Bij veel 
oefening zal de score van "MP" waarschijnlijk ongeveer op 
hetzelfde niveau komen als de score' s van "AH" en "BP". Beschouw 
bijvoorbeeld grafiek 9q (stimuli met bandbreedte van 300 Hz; 
laatste stimuli uit experiment). In deze grafiek liggen de score 's 
van "MP" . zeer hoog. Opvallend is wel, dat de score's bij 
p r oefpersoon "MP" voor LHN=4 in het algemeen nogal laag liggen en 
de score's voor LHN=7 en LHN=9 erg hoog. (Vooral bij hogere 
bandbreedtes.) 

van "JH" bli j kt dat 
stimuli die bestaan 
10. (LHN=5, LHN=6, 

Ui t een nadere beschouwing van de resultaten 
d e p r ocent correct score zeer laag is bij de 
uit de harmonischen 5 en 6, 15 en 7, 9 en 
LHN=9.) Dit is waarschijnlijk het gevolg van 
tijdens het experiment niet synthetisch, 
luisterde. 
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"JH" bepaalde in het exper i ment waarschij nlij k d e t oo nhoogte, door 
de toon die correspondeert met slechts één van beide ruisbanden 
een of twee octaven omlaag te transformeren. Voor de stimuli, 
waarin de harmonischen 2, 4 of 8 voorkwamen (octaafrelatie met de 
eigenlijke grondtoon) kwamen de score' s overeen met die van "AH" 
en "BP", of lagen zelfs hoger ( zie bijvoorbeeld grafieken 9p en 
9g). De stimuli waarin deze harmonischen niet voorkwamen werden 
verkeerd geschat. 
Deze verklaring is niet geldig voor proefpersoon " MP", aangezien 
de score's in het geval LHN=4 nogal laag liggen, ondanks het feit 
dat er in dat geval een octaafrelatie bestaat met de grondtoon. 
Voor LHN=9 is de score hoog, terwij 1 er geen octaafrelatie is . 
Misschien zijn deze verschijnselen het gevolg van een of andere 
strategie, die door "MP" in de loop van het experiment (onbewust) 
ontwikkeld is. 

In 1977 beschreef F.A. Bilsen in ziJn artikel "Pitch of no i se 
signals: Evidence for a "centra! spectrum" ", een toonhoogte 
experiment dat uitgevoerd werd met stimuli, bestaande uit twee 
banden ruis. Deze stimuli werden opgewekt door twee tonen me t 
frequenti e 's nf 0 en (n+1 )f 0 te vermenigvuldigen met een r ui sband , 
die gemaakt was door witr.e ruis met een laagdoorlaatfilter te 
filteren. De bandbreedte van de ruisbanden was ongeveer 60 Hz 
(afstand tussen -10 dB punten). 

.. e, -
1 nn L· 1 no,s, 0 -Il nf0 (n-+1)fo 

bandpass 2 
f-

no ,s, 

fig. 15: 
Stimuli gebuikt door Bilsen in een van z1Jn toonhoogte
experimenten met ruisbanden. (Naar Bilsen, 1977 . ) 

Door het verschil dat er bestaat tussen de taken van d e 
proe fpersonen in beide experimenten, is het moeilijk de resultate n 
t e vergelijken. Bilsen trekt echter eveneens de conclusie dat e r 
een dom i nant gebied ("Dominant Region") bestaat, waar in de 
harmonischen 3, 4 en 5 liggen . 
Ve rder trekt Bilsen uit z1Jn experimenten met vers c h il l end e 
ruissignalen de conclusie, dat tonen bestaande uit samenges t e lde 
ru isbanden zich gedragen als tonen die bestaan uit " a f zonder l i j ke 
harmonischen" ( discrete frequentie' s) en dat beide comp l exen e e n 
residu opwekken. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie. 

We keren nu weer terug naar de probleemstelling, zoals die in 
hoofdstuk 4 besproken is: is het mogelijk om met het Optimum 
Processor Model van Goldstein de toonhoogteverschijnselen te 
verklaren, die optreden bij signalen met continue spectra? 

Het is mogelijk om, uitgaande van het Optimum Processor Model, een 
"theoretische kromme" te bepalen, waarbij, voor een bepaalde 
bandbreedte, het percentage correcte antwoorden is uitgezet als 
functie van het laagste harmonische nummer LHN. Door deze 
karakteristieken te vergelijken met de karakteristieken die volgen 
uit de data van de proefpersonen, kunnen we een beeld krijgen va n 
de toepasbaarheid van het Optimum Processor Model op signalen met 
een niet-discreet spectrum. 

De "theoretische kromme" wordt als volgt bepaald: 

1. In figuur 16 is de spreiding a-weergegeven als functie van 
de frequentie. In deze figuur zijn de data weergegeven, 
afkomstig van de proeven, die door Houtsma en Goldstein in 1971 
en 1972 gedaan zijn. In de figuur is tevens een "gemiddelde 
karakteristiek" weergegeven. ( Gemiddeld over de drie 
proefpersonen "sw", "AH" en "NH".) 

fig. 16: 
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(Relatieve) spreiding cr/f als functie van de frequentie 
f. (Naar Goldstein, 1973.) 
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2. Bij een bepaalde frequentie f 1=n* f 0 ' (waar bij f 0 ' het gemid
delde van de grondtoonfrequentie's is: f 0 ' =250 Hz.) wordt nu, 
m.b.v figuur 16, de waarde er ("sigma-Goldstein" ) bepaald. 
Door de breedte van de rui~and wordt een extra spr eiding o
("sigma-ruis") geintroduceert, waarvoor (naar we aannemen1 
geldt: 

(met fb de bandbreedte van een ruisband.) 

De afleiding van deze formule wordt gegeven in bijlage 10. 
De totale spreiding o-t ("sigma-totaal") wordt dan gegeven door 
de formule: 2 2 2 

o-t =o-g +o-r 

(N.B.: Beide ruisprocessen zijn onafhankelijk.) 

3. Uitgaande van een bepaalde waarde o-t van er (behorend bij een 
bepaalde frequentie fi), is het mogelijk de bijbehorend e 
waarschijnlijkheid Pr,n=n) te bepalen, met behulp van 
onderstaande formule (Goldstein, 1973: blz 1500, formule (9)): 

Pr(n=n)=0.5(erf(Rm1 /2°• 5 )+erf(Rm2/2°· 5 )) 

met: Rmk=abs((Smkf,-f2)/c:r2)*((Smk°ï/c:r2)2+1 )-0.5 

hierin is: sm,=( (n+1 )/(n-1) )o. 5 

sm2=((n+2)/n)0.5 

Pr(h=n) geeft de kans aan, waarmee het laagste harmonische nummer 
juist gekozen wordt. 
Goldstein gaat er van uit, dat indien de waarde van n ( =LHN ) 
verkeerd gekozen wordt, het gegeven antwoord zeker fout i s . 
(Kansniveau: 0 procent.) Voor het, in deze stage uitgevoerde 
experiment, geldt echter een kansniveau van 20 procent (5 
antwoordmogelijkheden). 
De waarschijnlijkheid Pr ( n=n) moet dus omgewerkt worden naar de 
percentage-correct-score, die direct vergelijkbaar is met de 
resultaten uit het experiment. Dit gebeurt m.b.v onderstaande 
formule, waarvan de afleiding beschreven is in appendix A van he t 
artikel "Pitch identification of simul taneous dichotic two-tone 
c omplexes" van Beerends en Houtsma (1986). 

Prc(m) = (4*Pr(ti=n)+1)/5 

"Prc(m)" is de waarschijnlijkheid waarmee, in een experiment met 5 
keuzemogelijkheden, de juiste fundamentele frequentie (f 0 ) gekozen 
wordt. Hieruit volgt direct de p·rocent-correct-score. 

Op bovenstaande manier is voor elk van de bandbreed t e s een 
" theoretische kromme" bepaald. De resultaten v a n de berekeningen 
zijn ui t gezet in de grafieken in b i jlage 11. Hierin zijn t eve ns de 
kromme's uitgezet, die verkregen z1Jn door de da t a van d e 
proefpersonen 11 BP" en "AH" te middelen. 
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Wanneer we de grafieken beschouwen, die in bijlage 11 zijn 
opgenomen, dan valt op, dat er een onderscheid dient te worden 
gemaakt tussen de grafieken met een kleine bandbreedte en de 
grafieken met een grote bandbreedte. 

- Bandbreedte kleiner dan ongeveer 200 Hz. 
Wanneer we de grafieken bekijken van de resultaten van de 
stimuli met bandbreedtes tot 200 Hz, dan valt op dat de 
experimenteel bepaalde score's hoger liggen dan de score's die 
volgen uit het Optimum Processor Model. 
Dit is als volgt te verklaren: De extra spreiding ten gevolge 
van de ruisband blijkt in de praktijk kleiner te zijn dan 
berekend. Er treedt bij de bepaling van de "equivalente 
frequentie" van een ruisband kennelijk een verscherping van de 
band op. Hierdoor is de spreiding, die behoort bij de interne 
representatie van de ruisband kleiner dan de spreiding van de 
fysisch aanwezige ruisband. 
Waarschijnlijk gebruikt een proefpersoon de vier "hoeken" (1,2,3 
en 4, zie fig. 17) van de ruisbanden, om de centrumfrequentie's 
te schatten. 

ampl {a) ampl 
t 

(b) 
1 

1 2 3 1 ,----,--.----,4 

1 1 

nfo freq ➔ freq-+ 

fig. 17: 
Schematische weergave van stimuli, bestaande uit twee 
ruisbanden, die elkaar niet overlappen (a) en wel 
overlappen (b). 

Aangezien met een dergelijke schatting de twee cen
trumfrequentie' s goed te bepalen Zl.Jn, zal de procent
correct-score hoger liggen dan theoretisch bepaald is. (De 
spreiding is bij zo'n "goede" schatting veel kleiner dan o- !) 

r 

- Bandbreedte groter dan 200 Hz. 
Bij een bandbreedte van 200 Hz, zullen de ruisbanden, waarvan de 
centrumfrequentie' s harmonischen zijn van "do" ( 20 0 Hz) , gaan 
overlappen. (De frequentieafstand tussen de ne e n de (n+1 )e 
harmonische is dan gelijk aan de bandbreedte, zie fig. 17b. ) 
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Wanneer de bandbreedt e toeneemt, zullen op den duur 
overlappingen gaan optreden bij alle ruisbanden . (Di t l aatste is 
het geval bij een bandbreedte van boven 300 Hz.) 
De twee middelste hoekpunten (2 en 3) z1Jn bij overlapping 
verdwenen. Bij de schatting van de twee centrumfrequentie's kan 
nu alleen gebruik worden gemaakt van de ligging van de twee 
overgebleven buitenste hoekpunten ( 1 en 4). De twee centrum
frequentie' s zullen nu, door de overlapping, waarschijnlijk 
verkeerd geschat worden hetgeen resulteert in score ' s die lager 
liggen dan theoretisch voorspeld. 

Om een beter zicht te krijgen op de bovenbeschreven 
verschijnselen, dient nader onderzocht te worden o p welke manie r 
en met welke precisie ons gehoorsysteem de schatting van een 
centrumfrequentie uit een ruisband uitvoert. 

Concluderend kan gezegd worden, dat de data, die volgen uit het 
experiment, in principe met het Optimum Processor Model te 
verklaren zijn. 
De interne representatie van een ruisband kan echter, door een 
schattingsstrategie, "scherper" zijn dan de fysisch aanwez ige 
ruisband. 
De waarde van de extra spreiding o- , die bij de spreiding cr (uit 
het Optimum Processor Model) moet J'orden bijgeteld, is daaroi niet 
gelijk aan de spreiding van de fysisch aanwezige ruisband. 
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Bijlage 1a: 
Golfvorm en spectrum van de stimulus bestaande uit de Se en 6e 
harmonischen van de grondtoon f 0=252 Hz ("mi"). 
Bandbreedte: 20 Hz. 
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Bij lage 1 b: Golfvorm en spectrum van de stimulus bestaande u it de Se en 6e 
harmonischen van de grondtoon f 0=252 Hz ("mi"). 
Bandbreedte: 100 Hz. 
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Bijlage 1c: 
Golfvorm en spectrum van de stimulus bestaande u i t d e Se en 6e 
harmonischen van de grondtoon f 0=252 Hz ("mi"). 
Bandbreedte: 200 Hz. 

.... 
< 
ia: 
:> 
m 

Ja 
Id 

! 
! 
1 
l 

i 
1 UI 

a z 
0 u 
bi 

' UI 1 
1 

~ 
l 
1 

1 

...... ..L.~.L. 1 :., f .E !L . ..L .. .L . .. ~ 
• a Td 

U) 
t
J 
0 
> 

.l: 

• 

Bijlage 1 : Stimuli: golfvorm en spectrum 

-----

blz 32 



Bijlage 1d: 
Golfvorm en spectrum van de stimulus bestaande uit d e Se en 6e 
harmonischen van de grondtoon f 0=252 Hz ("mi"). 
Bandbreedte: 300 Hz. 
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Bijlage 2: 
Listing computerprogramma "FILEG". 

IDENT FILEG 

C VERSIE 3 DECEMBER 19!5, •••BYLARD••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• HET PROGRAMMA FILEG ZET DE GEIJENSTE EXPERIMENT-FILES OP DISK 
• 
• DIT PROGRAMMA MAAKT GEBRUIK VAN DE SUBROUTINE: NOISG 
* 
• RICHARD BIJLARD, NOVEMBER 1985 

• 
* 
* 
* 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEFINE FILE 10(25,200,U,IVl 
DIMENSION IRNC40l 
INO=O 

C••• INVOER RUNNR. ••• 
IJR I TE ( 2, ' C ' 'IRUN NR. ( <10 l : ..••......•......••............. ' ' l ' l 
NUM=ININTC1,l,IRU> 

C••• INVOER BANDBREEDTE••• 
IJRITE<Z, 'C' 'SBANDBREEDTE (HZ>: ............................ '' l' l 
NUM=ININT(1,1,IBIJl 

C••• INVOER RANGE HARM. NR. *** 
IJRITE(2,'(''SONOERGRENS LAAGSTE HARMONISCHE NR. (lNTEGERl:''l'l 
NUM=IN1NTC1,1,MO) 
IJRITE(Z,'C''SBOVENGRENS LAAGSTE HARMONISCHE NR. ClNTEGERl: ' 'J'l 
NUM=ININTC1,1,MBl 

C••• INVOER 40 RANDOM INTEGERS ••• 
IJRITECZ,'C'' GEEF NU 40 RANDOM INTEGERS (TUSSEN l EN 99).''l'l 
00 5 1=1,40 

IJRITECZ, 'C' 'SRANDOM NR: ••..••.•.••..•.••.•..•.. '' l' J 
NUM=ININT(1,1,IRNClll 

5 CONTINUE 

C••• UITVOER INVOER-GEGEVENS OP PRINTER (KANAAL Zl ••• 
IJRITE(2,'('' RUN NR.: ..................• '',l6l'lIRU 
IJRITE<Z,'C'' ------------------------------''l'I 
IJRITEC2,'('' BANDBREEDTE: ...........•... '',16,'' HZ''l'JIBIJ 
IJRITEC2,'('' ONOERGR. LAAGSTE HARM. NR.:'',l6l'>MO 
IJRITE(2,'('' BOVENGR. LAAGSTE HARM. NR.:'',16l'IMB 
IJRITEC2,'C'' ------------------------------''!'! 
IJRITEC2,'('' ''l'l 

C••• GENERATIE M.B.V. NOISG ••• 
00 10 IFGE=1,5 
00 20 IH=MO,MB 

1NO=IN0+1 
IRA=IRNCINOl 
CALL NOISGCIFGE,lH,IBIJ,INO,IRU,IRAI 

20 CONTINUE 
10 CONTINUE 

C••• EINDE PROGRAMMA••• 
STOP OK 
END 
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Bijlage 3: 
Listing subroutine "NOISG". 

ldent nolsg 
C VERSIE 28 NOVEMBER 1985, •••BYLARD••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• DE SUBROUTINE "NOISG" GENEREERT 2 RUISBANDJES MET BANDBREEDTE "!B IJ " , OM l\E • 
• HARMONISCHEN "IH1" EN "IH2'' (=IH1+1) VAN DE FUNDAMENTELE FREQUENTIE.... • 
• •"FFR" BE.REKEND M.B.V. HET FREQUENTIEGETAL "IFGE". • 
• DÉ STIMULUS LJORDT ONDER NAAM: <'STl',"lRU","lNO"> OP DISK GEZET. LJAARBIJ. . • 
• "IRU" HET RUN NR. EN "!NO" HET STIMULUS NR. BINNEN DE RUN 15. • 
• ("IRA" IS EEN RANDOM INTEGER.) • 
* • 
• RICHARD BIJLARO, NOVEMBER 1985 (NB: "IBLJ" MAX.: soa HZ., "IRU" MAX.: 9 1 • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

DIMENSION RPHC1000),lSECTC200),lT(5000) 
INTEGER NAAM(J) 
DATA NAAMCl)/'ST'/ 
DATA IRS/'10'/ 
DATA NUL/'00'/ 

IH2=IH1+1 
IBLJG=IBLJ+1 
HULP1=2.•3.14/10000. 

C••• BEPAAL 2E DEEL V.D. NAAM V.D. STIMULUS••• 
NAAM<2>=IRS+IRU 

C••• BEPAAL JE DEEL V.D. NAAM V.D. STIMULUS••• 
KT=IN0/10 
l<E=INO-KT•10 
NAAMC3l=NUL+2S6•KT+KE 

LJRITEC2, ' ('' '' ,3A2>' )NAAM 

C*** VUL ARRAY "IT" MET NULLEN <INITIALISATIE) *** 
DO 10 1=1,5000 

IT< I >=O 
10 CONTINUE 

C••• CONTROLE: DISPLAY RANDOM NR. ••• 
I.IRITE<2,'('' RANDOM NR.= '',Ilfl')IRA 

C•** VUL ARRAY "RPH" MET RANDOM LJAARDEN *** 
DO 15 IA=l,IRA 
CALL RANOS(X) 

15 CONTINUE 

JR=IBI.IG•Z 
DO 20 J=1,JR 
CALL RANDS(X) , 
RPHCJ)=6.28•X 

20 CONTINUE 

C••• BEPAAL FFR UIT FREQUENTIEGETAL "IFGE" ••• 
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Listing subroutine "NOISG" (vervolg). 

00=200. 
IF<IFGE.EQ.ll FFR=OO 
IF(IFGE.EQ.21 FFR=DO•l.122 
IF(IFGE.EQ.3) FFR=DO•l.260 
IF<IFGE.EG.41 FFR=DO•l.335 
IF(IFGE.EQ.Sl FFR=DO•l.49& 
IJRITE<2, '<'' FFR= '' ,F7.3, • • 

!•••"DO"••• 
!•••"RE"••• 
l••• "Ml"••• 
!••• "FA" ••• 
!•••"SOL"•• 

HZ•• l • l FFR 

C ••• BEREKEN STIMULI, VULLEN VAN ARRAY "IT" *** 
DO 30 K=l,IBIJG 

HULP2=FLOAT<IBIJ/2-K+1l 
A=HULP1•<FFR•IH1-HULP2l 
B=HULP1•<FFR•IH2-HULP2> 
L=IBIJG+K 
DO 40 1=1,5000 

X=SIN(A•l+RPH(Kll+SIN(B•l+RPH(Lll 
I T(Il=IT<Il+INT<X•SOOO./SQRT(FLOAT(IBIJlll 

40 CONTINUE 
30 CONTINUE 

C••• FILE VOLSCHRIJVEN••• 
CALL ASGOK(lO,ISTATl 
ITEL=O 
DO 60 I=l,25 !••• 25 BLOKKEN ..... ••• 

DO 50 J=l,200 !••• VAN 200 PUNTEN. ••• 
ISECT(Jl=IT<ITEL+Jl 

50 CONTINUE 
ITEL=ITEL+200 
IJRITE<lO'lllSECT 

60 CONTINUE 
CALL CLOSE(J.01 

C••• FILE EEN NAAM GEVEN••• 
CALL KPF(lO,NAAM,ISTATl 

C••• UITVOER OP PRINTER••• 
IJRITE(2,'(''-------------------------------------''l'> 
IJRITE<Z,'('' FILENAAM:............ '',3A2l'lNAAM 
IJRITE(2,'('' BANDBREEDTE: ••.•..... '',15,'' HZ''l' ll BU 
IF <IFGE.EQ.ll IJRITEIZ,'I" MUZ. TOON:........... "OO""l'l 
IF (IFGE.EQ.2l lJRITEl2,' ( " MUZ. TOON:........... "RE""l'l 
IF (IFGE.EQ.3) IJRITE12,'(" MUZ. TOON:........... "Ml'"'l'l 
IF <IFGE.EG.4l IJRITEl2,'I'' MUZ. TOON:........... "FA"''l 'l 
IF <IFGE.EG.Sl IJRITE(2,'('' MUZ. TOON:........... "SOL"''l'l 
IJRITE<2,'('' LAAGSTE HARM. NR.: ... '',1Sl'lIH1 

C•** EINDE GENERATOR~ROGRAMMA, TERUGKEER NAAR "FILEG" *** 
RETURN 
END 
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Bijlage 4a: 
Instelprocedure. 

De gehele afregeling wordt gedaa n met behulp van het p r ogramma 
"INSTEL" (zie deel b) en de in figuur 18 weergegeven insteldoos. 

drukknop 

~ ➔ ··~·
volgende Q; 

draaiknop 

fig. 18: 
De "insteldoos". 

De potentiometer (draaiknop) en de drukknop Z1J n be i den 
aangesloten op een A/D-converter, die via MIOS verbonden is met de 
computer. Door de potentiometer linksom of rechtsom te draaien, 
kan de proefpersoon de geluidssterkte laten toenemen resp. 
afnemen. Na een druk op de knop wordt overgeschakeld naar de 
afregeling van de volgende programmeerbare verzwakker. 
Achtereenvolgens worden op deze manier afgeregeld: 

1. Het ruisniveau. 
De proefpersoon moet een pulserend ruissignaal ( gemaakt 
m.b.v. de computergestuurde schakelaar, zie hoofdstuk 5 , 
fig. 14) zodanig verzwakken, dat het nog net hoorbaar 
blijft. Hiermee wordt de gehoordrempel (het SL niveau) 
bepaald. 

2. Het signaalniveau van de stimulus. 
Tegen een "ruisvloer" van 30 dB SL wordt een stimulus 
telkens herhaald. De proefpersoon moet de verzwakker nu 
zodanig instellen, dat de stimulus nog net boven de ruis 
uit hoorbaar is. Het signaalniveau van de stimulus word t 
hierna 20 dB versterkt, zodat het op 50 dB SL komt. 

3. Het signaalniveau van de referentietoon. 
De vorige afregeling wordt nu herhaald, maar in plaats van 
de stimulus wordt nu een referentietoon gebruikt. 

Na deze afregelprocedure is de juiste signaalsterkte ingesteld e n 
kan het eigenlijke experiment beginnen. 
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Bijlage 4b: 
Listing computerprogramma "INSTEL". 

ldent Instel 

C VERSIE 15 JANUARI 1966, ••• BYLARD *** 

·············4······· ··························································· * HET PROGRAMMA INSTEL 1.JORDT GEBRUIKT OM DE NIVEAU'S vAN DE SI GNAL EN DI E . . .. • 
* TIJDENS HET EXPERIMENT GEBRUIKT 1.JORDEN VOOR DE PROEFPERSOON INDIVIDUEEL ~• • 
* TE REGELEN: RUIS: •..••.• 30 DB SPL • 
• TESTSIGNAAL:50 DB SPL • 
• REF. TONEN . :50 DB SPL • 
* DIT PROGRAMMA MAAl<T GEBRUIK VAN USERF !LE "5Tl401": DIT MOET IN DEZ ELFDE • 
• USERID STAAN ALS DIT PROGRAMMA. • 

• RICHARD BlJLARD, JANUARI 1986 

DEFINE FILE 11 (25 , 200,U,IVl 
DIMENSION ll.JC5000),ISECTl200) 
INTEGER NAAMl3) 
DATA NAAM(1l/'ST'/ 
DATA NUL/'00' / 
DATA lRS/'IO'/ 

C••• BEPAAL NAAM: "ST 1401 " *** 
NAAM(2)=IRS+4 
NAA:'H3l=NUL+1 

C••• INITIALISATIE••• 
CALL FILCS000,1 , U,50,0,0l 
CALL 05C(2 , 1,0. ,0. ,Dl 
CALL 51.JIC1,1l 
CALL ATTC0,11 
CALL ATTI0 , 21 
CALL ATT CO, 3 l 

10 I.JRITE(2,'l//////// / /////////////l'l 

(+ORG: A. HOUTSMA i 

UR1TE12,'( ' ' CALIBREER OP 60 DB SPL,''!'l 
I.JRITEl2,' 1 '' DIT 15 43 MV RMS UIT l<OPTELEFOONUITGANG VAN DE. '. l' i 
I.JRITE<2,'I'' EINDVERSTERKER (ALLE REGELAARS OP O DB !!!l GE-'' ) . l 
1.JRITE ( 2, ' (" METEN MET DE B&K VOLTMETER. " l ' i 
WRITE(2, '(I'' GEEF: "RETURN" I.JANNEER DIT NIVEAU KLOPT. '' l' l 
NUM =ININT<1,1,INl 
IFINUM.NE.Ol GO TO 10 
WRITE(2,'(/'' ALS AFREGELING GOED 15 MOET PP OP KNO P DR UK KEN' ' ) ' J 

C••• AFREGELlNG RUISNIVEAU ••• 
20 CALL S1.Jl(1,ll 

CALL I.JAITLC 500 J 
CALL SUI( 0, l, l 
CALL UAITLCSOOJ 
CALL ADCIINFl 
lFllNF.EG.ll GO TO 50 !••• ER 15 OP KNOP GEDRUKT••• 
INF=-lNF/50 
CALL ATTIINF,21 
lSPL=60+INF 
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Listing computerprogramma "INSTEL" (vervolg). 

,o TO 20 

C••• INSTELLING VERZUAKKER 2 ••• 
50 CALL OSC(2,1 , 400.,1.0 . 0> !••• GEEF AAN DAT PP INGESTE LD HEEFT••• 

CALL UAITL<SOO> 
CALL OSC<2,1,0.,0.,0l 

UR!TE<2,'('' RUISNlVEAU tSPLJ: .. . .....•.•.........•. '',161' llSPL 
IAT2=1SPL-30 !••• RUlSNlVEAU: 30 DB SPL ••• 
CALL ATT<IAT2,2l 
CALL SU1<1,11 !••• RUIS AAN !!! ••• 

C••• AFREbELING SibNAALNIVEAU-TESTTOON *** 
CALL AS,<11,NAAM,ISTATl 
ITEL=O 
DO 60 1=1 , 25 

RH,D ( 11' l l ISECT 
DO 55 J:1,200 

IU<ITEL+Jl=lSECT(Jl 
55 CONTINUE 

lTEL=lTEL+200 
60 CONTINUE 
70 CALL ADC<INFI 

IF<INF.EG.1) GO TO ao !••· ER IS OP KNOP GEDRUKT ••• 
IVER=-INF/50 
CALL ATT<IVER , 1l 
CALL DAC2(0,lU,IU<1) , 5000 , ISTFl 
CALL UAITL<SOOJ 
GO TO 70 

C••• lNSTELLINb VERZUAKKER 1 ••• 
ao CALL OSC(2,1,400.,1.0 , 0) !••· GEEF AAN DAT pp INGESTELD HEEFT ••• 

CALL UAlTL(SOOl 
CALL OSC(2,1,0. , 0 .• 0l 

IAT1=IVER+20 l ••• NIVEAU VAN TESTSIGNAAL 20 DB BOVEN RUIS••• 
CALL ATT<IAT1,1l 

C••• AFRE,ELEN SIGNAALNIVEAU REFERENTlETOON ••• 
as CALL OSC(2,3,200.,0.5,0) 

CALL UAITL(SOOJ 
CALL 05C(2,3,200.,0.,0> 
CALL UAITL(500) 
CALL ADC<INF) 
IF <INF.EG.1> GO TO 90 !••• KNOP IS INGEDRUKT••• 
IVER=-INF/50 
CALL ATT< I VER,3) 
,o To as 

90 CALL OSC<2,1,400.,1.0,0) !••• GEEF AAN DAT PP INGESTELD HEEFT••• 
CALL UAITLCSOOl 
CALL OSC<2,1,0.,0. , 0l 

IAT=IVER+20 !••• NIVEAU REF . TOON: 20 DB BOVEN RU!SN! VEAU ••• 
CALL ATT ( IAT. 3 l 

URITE (2,'('' -----------------------------------------------''l ' l 
URITEC2 ,'( ' ' INSTELLING VERZUAKKER 1 TESTSIGNAAL : ... '',l6l'l l AT1 
URITE(2,'('' INSTELLING VERZUAKKER 2 RUISSIGNAAL: ... '',l6l 1 llAT2 
URITEC2,'('' INSTELLING VERZUAKKER 3 REFERENTIETOON: '',I6l'JIAT 
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Listing computerprogramma "INSTEL" (vervolg ). 

C••• EINDE INSTELPROCEDURE ••• 
CALL OSC<2,1,1000.,2.0,0l 
CALL WAITL(20001 
CALL OSC<2,l,O.,O.,O> 

STOP 
END 
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Bijlage 5: 
Listing computerprogramma "H3". 

ldent h3 
C VERSIE 15 JANUARI 1986 , •••BYLARD••• 

COMPLEXE TONEN EXPERIMENT MET RUISBANDJES 

HET PROGRAMMA LEEST lSTIM RANDOM FILES <GEGENEREERD M.B.V. "FILEG " ) 
~AAR DE PROEFPERSOON OP MOET ANTWOORDEN . 
DE ANTWOORDEN VAN DE PROEFPERSOON WORDEN GELEZEN EN OPGES LAGE N 
IN EEN TE KIEZEN UF FILE IN HET FORMAT: 
STIMULUS NR., GEGEVEN ANTWOORD . 

.. 
• 
* 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* RICHARD BI JLARD, DECEMBER 1985 (ORG.:JOHN BEERENDS. AUGUSTUS 1Qen i • 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

DEFINE FILE 11(25,200,U,IVI 
DIMENSION IW C5000l , 1SECTC200J 
DIMENSION IANt3l,INA(2),INA101300,21 
lNTE6ER NAAM(3J 
DATA NAAMl1l / 'Sl ' / !•** " NAAM " BESTAAï U.iT 3 DELEN: . . •• • 
DATA NUL/'00' / !••• "ST","l "+IRUN, NUMMER:INv • •• 
DATA IRS / ' ID'/ 

IN HJ 
IN !AN 
IN INA 
IN INA1LJ 

VI A 10 
VlA NAAM 

WORDEN DE STIMULI INGELEZEN 
WORDEN DE ANTWOORDEN TIJDELIJK ~EGGESCHREVEN 
WORUEN DE STIM . NR. ' S EN GEGEVEN ANTW. ~E6GESCHREVEN 
WORDEN DE STIM.NR.'5 EN GEGEVEN ANlW. VAN ALLE TRIAL S 
BE~AARD , WELKE ONDER EEN TE KIEZEN N~AM OPGESLAGEN WO RDEN 
WO~DEN DE ANTWOORDFN IN EEN lE KIEZl N FILE OPSESLA GFN !S[ G1 
WORDEN DE STIMULI INGELEZEN 

C••• INVOER EXPERlMEN l ••• 
WRITl::(2 , 'I ''SRUt~ NR. (<101: . .. . ... . .. • . .. • .. • .............. '' i' : 
NUM=lNINTl1 , 1 , lRUNl 
~Rl TE(2,'C''SNAAM VAN DE ANTWOORD FILE: ...... . ............ •• i ' > 

READC1,'C1A61' lANTW1 
~RlTE C2, 'C' '$HOEVEEL STIMULI UITSPELEN IN EXPERIMENl: ..... '' l' , 
NUM=1NINT(1,1,ISTIMI 
WRITE(2 ,'C ''SFEEDBACK? YES=1 NO=CARRIAGE RETURN ... ' ' )' ) 
NUM =ININTC1,1,IFFl 
WRITEC2,'(''$K1ES EEN RANDOM STARTGETAL .....••.......•..• ''l' i 
NUM=ININTCl,1,IRANDl 

START VAN HET PROGRAMMA DOOR DE PROEFPERSOON••• 
CONTINUE 

CALL FBK(11,500 ) 
CALL FBKCO,SOOl 
CALL ANS (lANl 

IFCIANC2l.NE.111 60 TO 5 
WRITE(2, '('' START''l' l 

FEEDBACK NAAR PROEFPERSOON ... 
LEOJ~ 11 MET "START " KNIPPERT 
TOTDAT "START-KNOP " INGE ·- .. 
DRUKT WORDT. 

C••• HIER BEGINT DE TEST LOOP, -NO GEEFT HET AANTAL TRIALS ~AT . • . ••• 
C• •• WORDT WEGGEGOOID IVM AANLOOPPROBLEMEN. ••• 

••• 
••• . ... 
• •• 

Bij lage 5: "H 3" blz 41 



Listing computerprogramma "H3" (vervolg). 

10 

ER WORDT 
N0=-3 
HOUT= □ 
IRA1 =0 
Y=.111 
CONTINUE 

PER Ktt::R 1 lNR lNO J RANDOM STIMULUS UITGESPEELD . 
!••• EERSlE 3 TRIALS WORDEN NIET VERW(R KT 

C••• MAAK EEN RANDOM bETAL ••• 
15 CONTINUE 

IRA1=1RA1+1 
Y=RANDOMlYl 
IF (lRA1.L T.IRANDl bO TO 15 

..... 

C••• DE STIMULUS <DIT IS EEN RANDOM FILE MET NAAM:"NAAM'' l WORDT INGELEZEN . ••• 
lNO=lNT<Y•40l+1 !•** RANDOM NR "INO" MOET TUSSEN 1 EN 40 LIGbEN *** 
NAAM(2l=IRS+IRUN 
KT=IN0/10 
KE=INO-KT•10 
NAAM(3l~NUL+256•KT+KE 
WRI TE< 2, '< ''--------------- - ------------------ '' l' l 
WR1TE(2, ' ('' F !LE : '' ,3A2l' )NAAM 
CALL ASG<11,NAAM,ISTATJ 
NO=N0+1 
lTEL=O 
DO 20 1=1,25 
READ<ll'IlISECT !••• SECTOR " I" WORDl INGELEZEN .. . ...... .. ••• 

DO 25 J=1,200 !••• EN PUNT VOOR PUNT IN "11.J" GECOPIEERD . ••• 
lW(lTEL+Jl=ISECT!Jl 

25 CONTINUE 
ITEL=ITEL+200 

20 CONTINUE 

C • •• HET FREQUENTIE -G ETAL WORDT BEPAALD <VOOR DE TERUGMELDINGl ••• 
IF<<INO.GE.11.AND.!INO.LE.!ll 1NA11l=1 
lF < (!NO. GE. 9 l. AND.< !NO. LF. .16 l l INA ( 1 l =2 
IF< <INO.GE.lo7l.AND.<INO.LE.24ll lNA<1l=3 
1F<llNO.GE.25l.AND.<INO.LE.32Jl lNA<1>=4 
IF <<I NO.GE.331.AND.<INO.LE.4011 INAC11=5 

C••• DE STIMULUS WORDT UITGESPEELD VIA DAC2 ••• 
27 CALL DAC2(0,IU,!W(1l,5000,1STF l 

lF < ISTF .EG.11 THEN 
CONTINUE 

C URITE(2,'('' DE DAC HEEFT HET SIGNAAL UITGESPEELD 
C &CALL AN5(2l UORDT UITGEVOERD''l'l 

ELSE 
WRITE<2,'('' CALL DAC 15 NIET!!! UITGEVOERD ''l' J 

END lF 

IT12=0 
lî=-1 
INA< 2 l =O 

30 CON TI NUE 

!••• PARAMETER VOOR NULDETECTIE ! ! ••• 

!••• INITIALISEER ANTWOORD-OPSLAb ••• 

C••• AN TWOO RD VAN DE PRO EF PERSOON BINNENHALEN••• 

C••• I N DE TEST MODE, SPEELT DAC2 ARRAY "IW'' UIT EN DE COMPUTER VERWAC HT .. •• • 
C••• 1 ANTWOORD (1 NOOT), ONbELIJK AAN NUL. ••• 
C••• DIT ANT~O ORO WORDT IN INA!2l I NbELEZEN. ••• 
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Listing computerprogramma "H3" (vervolg). 

C••• IT12 DIENT VOOR NUL DETECTIE TUSSEN DE STIMULI 110 LOOP>. ••• 
CALL ANS IIANI 
Ir<<IAN12).EG.Ol.AND.IIT12.LT.1ll IT12=IT12+1 
IF<<IAN12l.NE.Ol.AND.IIAN12l.LT.6 l .AND.<IT12.GT.Oll THEN 

INA12l=IANl2l 
END H 

C••• MOGELIJKHEID OM RErERENTIETOON AAN TE ROEPEN••• 
lF ( ( IAN 12 l. GE. 6 l. AND. ( !AN 12 l. L T .11 l . AND. 1 I T12. G T. Dl l THEN 

URITEl1, '('' ''1' l 
WRITEl1,'('' REFERENTIErTOON AANGEROEPEN ! !! ''l'l 
IJRITE11, '1" "l' l 

C••• BEPPtAL GEUENSTE RErERENTIE-rREGUENTIE 
D0=200. 
IF 1 I AN ( 2 l . EG. 6 1 FR=DO 
H IIAN(2) . EG.7l FR=D0•1.122 
IF ( IAN ( 2 l. EG. 8 l FR=D0•1.260 
rr IIAN12l.EG.91 FR=D0•1.335 
IF IIAN(2l .EG.10l rR=D0•1 . 498 

C••• AANROEP OSCILLATOR••• 
CALL OSC(2,3,FR,O.S,Ol 
CALL UAITLC 500 l 
CALL OSC<2 , 3,0,0,0l 
CALL UAITU 1000 l 
GO TO 27 

END IF 

IP=lNAC2l 
IF CIT.LT.21 IT=IT+1 

!••· 
!••· 
!••· 
!••· 
!••· 

••• 
''DO" ••• 
"RE" ••• 
"Ml" ••• 
"FA" ••• 
"SOL " ** 

C••• OPTIE:CONTROLE OF ALLE ANTUOORDEN AL GEGEVEN ZIJN*** 
C IF (IT+IP.EG.Ol THEN 
C URITE(2,'('' NOG NIET ALLE ANTUOORDEN ZIJN GEGEVEN'')') 
C END IF 

IF <IP.EG.Dl (;0 TO 30 

C••• JUISTE ANTUOORD MELDEN AAN OPERATOR*** 
URITE12,'('' JUISTE ANTUOORD,GEGEVEN ANTUOORD '',214l'i 

•INA<1l ,INAl2l 
URITE(2,'('' ''J'l 
URITEl2, ' ('' EINDE TEST NO ''. 141' INO 

C••• HET ANTUOORD UORDT AAN DE PROEFPERSOON TERUGGEMELD••• 
H" ( IH .EG.l,l THEN 

C URITE(2.'<'' ER UORDT FEEDBACK GEGEVEN''l'l 
CALL FBKIINA(ll,2001 

END IF 

C• • • DE FOUTEN UORDEN GEREGISTREERD••• 
C••• DE ANTUOORDEN UORDEN IN INA10 BEUAARD ••• 
C• •• DEZE UORDEN LATER IN ANTU1 OPGESLAGEN*** 

I F (!NAl11 . NE.INA12J.AND.NO.GT.Ol IFOUT=IFOUT+1 
I F (NO.GT.O . AND.INAl2l.LT.6l THEN 

INA101N0,1l=INO 
INA101N0 , 2l=INA<21 

END lF 

C••• CONTROLE M.B.T HET AANTAL STIMULI UITGESPEELD••• 
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Listing computerprogramma "H3" (vervolg). 

IF (NO. EG. 50 l THEN 
CALL FBKl6 , 1000> 
WRITE<2,'('' 50 STIMULI UlTGESPEELO''l'l 

END lF 
lF (NO.EQ.100> THEN 

CALL FBK(7,1000l 
IJRITEC2 , '('' 100 STIMULI UITGESPEELD'')') 

END IF 
IF INO.EQ . 150) THEN 

CALL FBKC8 , 1000) 
IJRITE<2,' ( ' ' 150 STIMULI UITGESPEELD'' l' l 

END JF 
lF <NO . EQ. 200 l THEN 

CALL FBKl9 , 1000l 
IJRITE ( 2, ' (" 200 STIMULI UITGESPEELD" l' l 

END IF 
IF INO.EQ.250) THEN 

CALL FBKIL0,1000> 
IJRITE(2,'1" 250 STIMULI UITGESPEELD")') 

END lF 
IF (NO.LT.ISTIMl GO TO 10 

C••• HET EXPERIMENT IJOROT ISTIM MAAL UITGEVOERD*** 

C••• GEEF ANTIJOOROFILE EEN NAAM*** 
CALL ASGOKl10,ISTAl 
00 45 IN0=1,ISTIM 

IJRITE(10,'12l2l' lllNA101INO,Jl,J=1,2l 
45 CONTINUE 

ENOFILE 10 
CALL KPFl10.ANTIJ1 , JSTGl 
IJR1TE(2 , '('' OJT IJAS HET LAATSTE EXPERIMENT''/)'! 
IF (ISTG.EQ.Ol THEN 

IJRITE(2,'I'' OE ANTIJ VO PP VAN ALLE EXPERIMENTEN ZIJN'' l ' l 
URITE(2 , 'C'' OPGESLAGEN IN USERS FILE '',1A6l'lANTIJ1 
URITE(2,'I" AANTAL FOUTEN IJAS",14l'llFOUT 

ELSE 
IJRITE(2,'(" CALL KPF 15 NIET!!! UllGEVOERD "l'l 

END lF 

C• •• "LlCHTORGELTJE " TEN TEKEN VAN HET EINDE VAN HET EXPER IM EN T *** 
00 50 IFBK=l., 15 

CALL FBK(lFBK,300> 
50 CONTINUE 

C••• TOTAAL AANTAL FOUTEN DOORGEVEN AAN DE PROEFPERSOON*** 
lFl.OO=INTIIFOUT/100.l 
1F10=INTl(IFOUT-IF100•100l/10.l 
IF1=IFOUT-IF100•100-IF10•10 
IF <IF100.EQ.Ol IFl.00=1D 
IF (!Fl.O.EG.Ol IF1D=lo0 
I F 11F1.EG.Ol IFJ.=10 
CALL UAITL< 100 l 
CALL FBK(lFl.00,SOOl 
CALL IJAITL< 300 l 
CALL FBK(IFJ.0.500 ) 
CALL IJA ITL ( 300 l 
CALL FBKl!Fl.,500) 
00 99 1=1,3 
CALL osc12.1 . o .• o . . o> 
CALL osc12.2.o .• o .. 01 

Bijlage 5: "H3" 
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Listing computerprogramma "H3" (vervolg). 

CALL OSCC2,3,0. , 0. ,Ol 
99 CONTINUE 

STOP OK 
END 
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Bijlage 6: 
Beschrijving "antwoorddoos". 

do re mi fa 
1 2 3 4 

aol 
5 

QÇ]ÇlÇJ _ _.,.i~-+------ antwoord- toetsen 

6 7 8 9 

ÇJÇ]ÇJQ 
11 12 13 14 15 

□□□ • • • Ç] Çl 
start 

fig. 19: 
De "antwoorddoos". 

terugmeldlngs lampjes 

referent Ie tonen -oproep-t. 

Met de bovenste rij knoppen (no. 1 t/m 5) kan het antwoord worden 
ingegeven. Hieronder bevindt zich een rij knoppen (no. 6 t/m 10) , 
waarmee de referentietonen opgeroepen kunnen worden. Hierbi j 
geldt: "1"="do", "2"="re", ••• etc. Met de "start"-knop kan de 
proefpersoon het experiment starten. Wanneer een antwoord gegeven 
is, kan er door de computer direct een terugmelding gegeven worden 
van het juiste antwoord. Het lampje onder de desbetreffende 
antwoordtoets licht dan even op. Tevens is het mogelijk om aan het 
eind van een "run" van bijvoorbeeld 100 stimuli, de proefpersoon 
een indicatie te geven van het aantal foute antwoorden. (Zie 
daarvoor de listing van het experimenteerprogramma "H3", bij lage 
5. ) 
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Bijlage 7: 
Listing computerprogramma " RESULT". 

IOENT RESULT 

C VERSIE 12 FEBRUARI 19!6, ••• BYLARD ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• HET PROGRAMMA RESULT VER~ERKT DE RESULTATEN VAN DE ANT~OORDFILES , GECR EERO . . • 
• MET HET EXPERIMENTEER-PROGRAMMA "H3". • 
• DE MOGELIJKHEID BESTAAT OM VOOR EEN BEPAALDE BANDBREEDTE EEN OVERZICHT TE . . . • 
• KRIJGEN VAN DE %-CORRECT CIJFERS VOOR ELKE HARMONISCHE COMBINATIE , .. . . . • 
• GEMIDDELD OVER DE VERSCHILLENDE TONEN <"DO", "RE " , ETC. l • 
• • 
• RICHARD BIJLARD, JANUARI 19!6 • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIMENSION IANT (100,2l,ITUS(9,2l,ISECT(2l 
INTEGER NAAM(3l 
INTEGER STNR,ANTW 
DATA NUL/'00'/ 

C**• IN "IANT " WORDT ANTIJOORDF ILE MET NAAM: "NAAM" OPGESLAGEN. *** 
C••• IN ''lTUS" WORDEN TUSSENRESULTATEN OPGESLAGEN, IN FORMAAT: ... ••• 
C••• ... AANTAL STIMULI MET BEPAALD HARM. NR., AANTAL GOED. *** 

C*** INITIALISEREN VAN "ITUS" •** 
DO 10 1=1,9 

DO 20 J=1,2 
ITUS< I, J l=O 

20 CONTINUE 
10 CONTINUE 

C••• INVOER ANTWOORDFILE ••• 
30 CONTINUE 

WRITE(1,'(//////////////////////////'' ANTWOORD VER~ERKING ''l'l 
WRITE(1 , '(/////''SNAAM PROEFPERSOON <INITIALEN>: ........ '')') 
READ<1,'(1A2l' lNAAM(ll 
WRI TE(1, ' ( ''SRUN NR: ............•. • • •. .......... . .. ' ' l' 1 
NUM=ININT(l,1 , IRUN> 
NAAM<2l=NUL+IRUN•2S6 
WRITE<1,' ( ''tAANTAL FILES MET DEZELFDE BANDBREEDTE: ''l'l 
NUM=ININT(1,1,1A l 

C••• BEPALING BANDBREEDTE••• 
IF<IRUN.EQ.Ol IBW=SO 
lF!lRUN.EQ.4) 1BW=100 
IF<IRUN.EQ.7) IBW=150 
IF<IRUN.EQ.3) 18~=160 
IF<IRUN.EQ.6) IBW=170 
IF<IRUN.EQ.Sl IBW=200 
I F<IRUN.EQ.!) IBIJ = 23 □ 
IF<IRUN.EQ.2) IBW=25□ 
I F< I RUN.EQ.1 1 I BW=300 

C••• CONTROLE INVOER••• 
WR ITE < 1, ' < / / / / /l ' l 
WRITE<l , '('' JE WILT CUS HET TOTALE RESULTAAT ZIEN ''l'l 

I 
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Listing computerprogramma "RESULT" (vervolg ). 

IJRITE(1, '1 '' VAN ''. 12 , '' F ! LE S VAN PROEFPERSOON '' ,A2) ' l 
&l A, NAAM ( 1 ) 

LJRITE < 1, '<" VOOR EEN BANDBREEDTE VAN ", 14," HZ")' l IBI.J 
LJRlTECl., ' (" <DAT IS RUN NR.: ", 12," l" l' )!RUN 
LJRITE(1,'(/''IKLOPT DAT? 11="JA " , O= "NEE"l''l'i 
NUM=ININT11,1 , KP) 
IF<KP.EQ.Ol GO TO 30 

C••• VERIJERK EEN VOOR EEN ALLE FILES••• 
DO 40 1=1 , IA 
NAAM(3l=NUL+I 
CALL AS6(10,NAAM,ISTATl 
DO 50 ITEL=1,100 

READ < 10, '< 212)') ISECT 
IANT<ITEL,1l=ISECTl1l 
IANT<ITEL,2l=ISECTl2l 

50 CONTINUF.: 

C••• NEEM ELEMENT••• 
DO 60 IN0=1,100 
STNR=IANT<IN0,1l !••• STIMULUS NR. ••• 
ANTIJ=IANT(IN0,2) !••• ANTIJOORD ••• 

C••• BEPAAL LAAGSTE HARM. NR. BEHOREND BIJ STIM. NR. ••• 
IH=-MOD<STNR,8)+1 
lF <IH.EQ.1l IH=-9 

C••• BEPAAL GOEDE ANTIJOORD BEHOREND BIJ STlM.NR. ••• 
IGA=<STNR+7l/8 

C••• GEGEVEN ANTIJOORD GOED ??? ••• 
lTUS<lH,1)=1TUS<lH,1l+1 !••• TOTAAL AANTAL••• 
IF IANTU.EQ.lGAl lTUS<IH,2l=ITUSllH,2l+1 !••• AANTAL GOED••• 

60 CONTINUE 

40 CONTINUE 
LJRITEC1,'C/'' ALLE ANTIJOORD-FILES <MET DEZE BANDBR.l VERI.JERKT''l') 

C••• UITVOER RESULTATEN••• 
LJRITE<1,'(//"SUITVOER OP PRINTER? ("JA"=1, "NEE"=Ol " l' l 
NUM=-ININTl1,1,lPRl 
lF<IPR.EQ.Ol THEN 

LJRITE<1,'I///'' --------------------------- ''l ' l 
LJR !TE (1, '1 '' ••• RESULTATEN '' , A2, '' ••• '' l' l NAAM 11 l 
LJR1TE11.'(" BANDBREEDTE= ",14," HZ"l'lIBLJ 
LJR1TE11,'<'' ====================-======= ''l'l 
LJRITEC1,'l'' LHN AANTAL %CORRECT'')') 
LJRITEl1 , '1'' --------------------------- '')') 
DO 70 1=2,9 

lPROCC=llTUSll,2l•100l/lTUS<I,1l !•••%-CORRECT••• 
LJRITE11,'C" ",12," ",14," ",13l'll. 

&ITUSll,1),IPROCC 
70 CO NT INUE 

LJRlTECL,'1///'' '')' l 
EL SE 

URITE12, ' !///'' --------------------------- • •)' l 
LJRITEC2, 'C'' ••• RESULTATEN '' ,A2, •' ••• '• l' lNAAMC1) 
LJR1TE12,'I" BANDBREEDTE= ",14," HZ"l'lIBU 
LJR1TEC2, '1 '' =======-==================== '' l' J 
LJR1TEC2,'C'' LHN AANTAL %CORRECT' ' l' l 
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Listing computerp rog ramma "RESULT" (vervolg). 

IJRITE(2,' ( '' - -- -- - ----- - ----- - - - ------- '' l' l 
DO ao I=2 , 9 

IPROCC=<ITUS(l,2l•100l/1TUS ( l,1l !•••%-CORRECT••• 
IJR1TE(2 , '(" '',12,'' '' ,1 4 , ' ' ",13l'Jl , 

&ITUS(l , 1l,1PROCC 
80 CONTINUE 

IJRITE(2,'(///'' ''l'l 
END IF 
IJRlTE<l., '(///'' SEEF: "ASS2,1'" ' l' l 
STOP 
END 
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Bijlage 8a: 
De tabellen met resultaten voor proefpersoon "BP". 

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet in bijlage 9. 

=========================== 
*** RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTE= 50 HZ 
------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 

2 33 100 
3 21 100 
4 14 100 
5 19 100 
6 28 96 
7 23 100 
8 35 91 
9 27 74 

=================----------
*** RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTE= 150 HZ 

--===============----------
LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AANTAL 

147 
113 

76 
95 
85 
82 

106 
96 

Bijlage 8: Tabellen 

%CORRECT 

60 
79 
88 
66 
38 
60 
30 
33 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTE= 100 HZ 
---------=-=====-========== LHN AANTAL %CORRECT 
----------------------- ----

2 137 91 
3 93 93 
4 69 94 
5 95 85 
6 97 83 
7 81 82 
8 121 47 
9 107 43 

-============--------------
••• RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTE= 160 HZ 
-============--------------
LHN AANTAL %CORRECT 

2 106 46 
3 79 72 
4 98 68 
5 107 51 
6 103 34 
7 92 54 
8 117 43 
9 98 36 

blz 50 



------------------------------------------------------
*** RESULTATEN 

BANDBREEDrE = 
BP ••• 
170 HZ 

------------------------------------------------------
LHN AANl"AL %CORRECT 

2 114 3 C 
~ 83 40 
l.f 94 3S 
t, 101 Ji;. 
6 98 ,,r, 

c.u 
-' 90 :rn 1 

8 123 3'➔ 
s· 97 3ü 

====================-------
••• RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTE= 230 HZ 

LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AANTAL 

J.35 
93 
64 
96 

l.06 
86 

].].3 
107 

%CORRECT 

37 
J.3 
lO 
2l 
l,8 
29 
19 
45 

--------=----=======~~===== 
*** RESULTATEN BP •~• 

BANDBREEDTE= 200 HZ 
----------=====:=~=~~== ~~= 
LHN AANTAL %COR~LC1 
-- - - - - - -- - - -- - - - - - - - .. - .. -· . -- -

2 
3 
4 
.s 
6 
7 
8 
9 

131 
94 
86 

106 
93 
74 

113 
103 

32 .., , 
c.-" 
20 

2S 
-, , 
..')-'! 

21 
29 

---------------===== =: ===--
*** RESULTATEN BP *** 

BANDBREEDTl ~ 250 HZ 

LHN AAl-11 hl %CORRECT 
------------- ·- -- -----·------

2 110 28 
3 7'~ ... ·1 

C. 1 

4 71 29 
.5 107 30 
6 10·:, 22 
7 95 1 ·,, 
8 122 31 
9 109 43 

========================---

Bijlage 8: Tabellen 

*** RESULTATEN BP ••• 
BANDBREEDTE = 300 HZ 

===================--------
LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AANTAL 

75 
54 
30 
42 
49 
42 
58 
50 

%CORRECT 

28 
27 
].3 
21 
10 
33 
17 
34 
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Bijlage 8b: 
De tabellen met resultaten voor proefpersoon "AH". 

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet in bijlage 9. 

===================--------
••• RESULTATEN AH ••• 

BANDBREEDTE= S0 HZ 
==================---------
LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 

AANTAL 

34 
26 
20 
2S 
25 
23 
25 
22 

%CORRECT 

l.00 
l.00 
l.00 
l.00 
100 
l.00 

60 
S9 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN AH ••• 

BANDBREEDTE= 150 HZ 
------------------------------------------------------LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bijlage 

AANTAL 

129 
88 
84 
91 
96 
&3 

121 
108 

8: Tabellen 

%CORRECT 

58 
89 
72 
65 
48 
43 
38 
43 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN AH *** 

BANDBREEDTE= 100 HZ 
------------------------------------------------------LHN 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

AANTAL 

130 
87 
54 
91 

111 
87 

126 
114 

%CORRECT 

94 
100 

98 
91 
82 
66 
53 
53 

=========================== 
••• RESULTATEN AH ••• 

BANDBREEDTE= 160 HZ 
------------------------------------------------------LHN AANTAL %CO RRECT 

2 117 5& 
3 &6 8 
4 78 78 
5 98 66 
6 103 62 
7 95 50 
8 120 44 
9 103 48 
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=========================== ----===--------------------*** RESULTATEN AH *** ••• RESULTATEN AH ••• BANDBREEDTE = 170 HZ BANDBREEDTE = 200 HZ =========================== ---======================== LHN AANTAL %CORRECT LHN AANTAL %CORRECT --------------------------- ---------------------------2 140 54 2 106 52 
3 108 64 3 102 79 
4 74 63 4 64 67 s 95 67 s 97 52 
6 65 51 6 l,07 35 
7 78 52 7 lOl 40 
8 114 39 6 ll.7 37 
9 106 36 9 106 44 

--------===========-------- ------------------------------------------------------••• RESULTATEN AH ••• ••• RESULTATEN AH • •• 
BANDBREEDTE = 230 HZ BANDBREEDTE = 250 HZ 

----------========--------- ------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT LHN AANTAL %CORRECT 
--------------------------- ---------------------------

2 132 24 2 J.26 l,9 
3 103 S4 3 93 44 
4 6S 20 4 61 22 
s 98 6 s 101 2S 
6 65 14 6 94 20 
7 9:L 16 7 60 22 
6 120 37 6 ll6 41 
9 106 3S 9 107 40 

=========================== 
••• RESULTATEN AH ••• 

BANDBREEDTE = 30 0 HZ 
==========================-
LHN AANTAL %CORRECT 

2 sa ].7 
3 lf9 32 
l.f 37 24 
s so 36 
6 54 18 
7 47 27 
8 59 37 
9 46 2:L 
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Bijlage 8c: 
De tabellen met resultaten voor proefpersoon "JH". 

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet in bijlage 9. 

------------ -· ------------··-----------------------------
*** RESULTATEN JH **• 

BAND8REEDTl ~ 50 HZ 
------------------------ ------------------------------
LHN AANlAL %CORRlCT 

ê. 33 100 
3 21 90 
4 15 93 
5 21 38 
6 28 21 
7 22 50 
8 33 69 
9 27 25 

------------------------------------------------------••• RESULTATEN JH ••• 
BANDBREEDTE= 150 HZ 

------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 

ë 137 51 
3 97 53 
4 63 95 
s 94 12 
b 104 18 
7 82 42 
8 113 46 
9 110 32 

Bijlage 8: Tabellen 

------------------------------------------------------••• RESULTATEN JH ••• 
BANDBREEDTE= 100 HZ 

------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------

2 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 

l.36 
l,02 

&4 
97 
&3 
&3 

107 
lO& 

62 
72 
&4 
20 
l& 
34 
54 
34 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN JH *** 

BANDBREEDTE= 160 HZ 

LHN AANTAL %CORRECT 

2 135 "" ., J, 

3 100 5'7' 
'of 68 8~ 
5 9S 1.S 
6 97 ë ] 
7 85 4i 
8 113 41 
9 10~' 31 

blz 54 



-------------------======== 
*** RESULTATEN JH *** 

BANDBREEDTE= 170 HZ 
---------------------====== 
LHN AANTAL %CORRECT 

2 141 41 
3 103 48 
4 59 67 
s 102 20 
6 99 24 
? 78 30 
8 112 46 
9 106 30 

=-==========--=------------
*** RlSULTATEN JH *** 

BANOBR[~D1E = 230 HZ 
=============---- ---------
LHN AANTAL 

è 49 16 
3 102 ze. 
4 -,)6 48 
~ 11ê 6 
6 102 8 
•·, ,. 103 29 
8 118 38 
9 138 49 

-----==-=================== 
*** RESULTATEN 

BANDBREEDlE = 
JH *** 
200 HZ 

-----==-========-========== 
LHN AANTAL %CORRECT 
--------------- --- --- ------

2 5-,, 22 
3 103 36 
4 89 38 
s 106 1S 
ó 98 9 
7 8 ·;, 36 
8 120 35 
9 14U 42 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN JH *** 

BANDBREEDTE= 250 HZ 
--------------- -- --- -- --------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 

2 81 14 
3 93 23 
4 "?3 6.5 
~ 10",' 1·;• 
ó 106 23 
7 96 38 
8 124 37 
9 120 31 

===============------------

Bijlage 8: Tabellen 

*** RESULTATEN JH *** 
BANDBREEDTE= 300 HZ 

============~====----------
LHN AANTAL %CORRECT 

2 21 14 
3 48 29 
4 38 42 
s 55 

-, 

' 
ó 52 17 
--., 50 22 ' 8 64 43 
'-1 72 41 
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Bijlage 8d: 
De tabellen met resultaten voor proefpersoon "MP". 

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet in bijlage 9. 

----------------------~----*** RE.SULTATEN 
BANDBREEDTE:. 

MP ••• 
50 HZ 

-----====--=~~====---------
UfN AANTAL %CORRE.CT 
---------------------------

2 30 86 
3 23 56 
l.f 29 58 
5 24 62 
6 21 57 
' 19 47 1 

8 29 44 
9 25 60 

------------------------------------------------------
*** RESULTATEN MP *** 

BANDBREEDTE= 150 HZ 
------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 

2 12S 26 
3 85 65 
4 88 23 
s 92 30 
6 95 18 
7 92 45 
8 125 2S 
9 98 37 

Bijlage 8: Tabellen 

---------------------------
••• RESULTATEN 

BANDBREEDTE= 
'1P *** 
100 HZ 

=========================== 
LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------

2 
3 
lf 
5 
6 
7 
& 
9 

132 
102 

76 
97 
91 
69 

ll.2 
l.01 

49 
73 
43 
44 
29 
36 
33 
39 

=========================== 
••• RESULTATEN 

BANDBREEDTE= 
MP ••• 
160 HZ 

------------------------------------------------------
LHN AANTAL %CORRECT 

2 109 27 
3 82 56 
l.f 86 1S 
5 109 32 
6 101 22 
"") 92 55 1 

8 124 25 
9 97 43 
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=========================== 
••• RESULTATEN 

BANDBREEDTE= 

LHN AANTAL 

MP ••• 
170 HZ 

%CORRECT 
-------------------- -- · ----

-z l,l,l, 41 
3 93 S" .:, 

lf 66 l. ~· 
5 91 40 
6 l.07 21 
7 91 4c; 
6 122 27 
9 l,l,7 46 

------------------------------------------------------••• RESULTATEN MP ••• 
BANDBREEDTE = 230 HZ 

------------------------------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------

2 62 32 
3 94 34 
lf 61 26 
5 106 J.7 
6 96 llf 
7 96 42 
a l.31 26 
9 l.32 55 

-------==------------------••• RESULTATEN MP ••• 
BANDBREEDTE= 200 HZ 

======---------------------
LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------

2 77 20 
3 109 2S 
lf 67 24 
5 120 21 
6 es 17 
7 92 46 
a 106 30 
9 124 S2 

---------------------------
• •• RESULTATEN MP • •• 

BANDBREEDTE = 250 HZ 
------------------~-----------------------------------LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------

2 47 29 
3 101 3S 
lf 7S 22 
5 ].l,5 28 
6 ].l,l, 23 
7 95 54 
a ll,7 29 
9 139 56 

=======================---= 
••• RESULTATEN 

BANDBREEDTE= 
t1P ••• 
300 HZ 

====================-------
LHN AANTAL %CORRECT 
---------------------------
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2 
3 
lf 
!, 

6 

2& 
4b 
43 
55 
50 
49 
62 
67 

28 
32 
44 
36 
56 
b,5 
4& 
b2 
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%-correct 
100 

50 

9a 
LHN: Z. 
•=BP 
o=AH 
X:JH 
■ =MP 

04-----------..----""""T""-----.r-------------..~ 
0 

%·correct 
100 

50 

50 100 150 200 250 300 

bandbreedte (Hz) 

9b 
LHN: 3 
•=BP 
•=AH 
• =JH 
• =MP 

0 -+---------..----""""T""-----,,------,-------rtl ·· ·: 
0 50 100 150 200 250 300 

bandbreedte (Hz) 
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%-correct 
100 

50 

9c 
LHN: 4-
.A=BP 
o:AH 
x:JH 
■:MP 

0+------.----------------.----------... al 

0 

%-correct 
100 

50 

50 100 150 200 250 300 

bandbreedte (Hz) 

9d 
LHN: 5' 
•=BP 
•=AH 
lC =JH 
•=MP 

o;---------.-----,-----,~----.------.-~ 
0 100 150 200 250 300 

bandbreedte (Hz) 
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%-correct 
100-

50 

9e 
LHN:6 
À:BP 
o=AH 
x=JH 
■ =MP 

0+-------.-----.------.-------.------,-------,-~ 
0 

%-correct 
100 

50 

50 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

100 

\ 
\ ..__ 

150 200 250 300 

bandbreedte (Hz) 

gf 
LHN: 7 
•=BP 
•=AH 
,c =JH 
•=MP 

o-+----------.-------------r-----..-------r~- ~ 
0 50 100 150 200 250 300 

bandbreedte ( Hz) 
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'l,·correct 
100 

50 

0 
0 

'l,·correct 
100 

50 

so 100 150 200 

9g 
LHN: 8 
~=BP 
o:AH 
X:JH 
•=MP 

250 

bandbreedte 

9h 
LHN: g 
•=BP 
•=AH 
,c =JH 
•=MP 

.B 

300 

(Hz) 

0 +--------,------,-----,-------r----.,.----~~ -C 

0 50 100 150 200 300 

bandbreedte ( Hz) 
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,, ·correct 
1 

' \ '.,,_.--1f \ 
• 1 \ 

\ 

i \ 
i ~ 
\ \ 

50 

\ \ ,~\ 
\ .,.a. / ' --~, ''- / \ .. 

\ "',i \ 
1 --:.-_ \ 
i / - . 

~ / \ 
. / 
\_ . \ 

'. I L 
'-.i K 

9_i 
bandbreedte SO Hz 
•=BP 
•=AH 
K=JH 
•-=MP 

0--t---..-----.---.--..----r---.--...,....-..----r---.---,--.----, 

2 3 4 5 6 7 8 9 

,,·correct 
100 

LHN 

9j 
bandbreedte J.00 Hz 

•=BP 
•=AH 
" =J H 
•=MP 

0+---r----r-----..---,---,---,-----.----..---,-----r--.....------~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 
LHN 
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% -correct 
100 

50 

2 3 4 5 6 7 8 9 

%·correct 
100 

......... 

9k 
bandbreedte 15() Hz 
.&=BP 
,=AH 
K=JH 
■=MP 

LHN 

91 
bandbreedte 1 l,o Hz 
A=BP 
• =AH 
"=JH 
•=Mp 

0-+--.-~----------------------~ 
2 3 4 5 & 7 8 9 

LHN 
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%-correct 
100 

50 

2 3 4 S 6 7 8 9 

% ·correct 
100 

• 

0 

2 

I 

I 
f 

f 
I 

I 

~ 
' ' ' '-'- \ 

3 4 

\ 
\ 

\ 
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'..,.-
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9m 
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LHN 
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•=BP 
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% ·correct 
100 

50 

J 

~ 
I \ 'Il 

I \ _I \ 
I \ _I \ 
, _r \ 

-Z' . 1 
'\-. \ 

~ 

" j; \/f-1--. 
/ 

,,,_ ___ . 

90 
bandbreedte 2. 30 Hz 
"=BP 
•=AH 
K=JH 
• =-MP 

0 ..----------------------------1, 
2 

%-correct 
100 

3 4 5 8 7 8 9 

LHN 

9p 
bandbreedte .ZSOHz 

A=BP 
• =AH 
" =JH 
■ = MP 

O-t--..---------------------------w· 
2 3 4 5 8 7 8 9 

LHN . 
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%-correct 
100 

50 
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9q 
bandbreedte 300 Hz 
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Bijlage 10: 
Afleiding van de formule voor de bepaling van de " extra spre i ding" 
CT , ten gevolge van de ruisbanden. r 

Beschouw een homogene verdeling. 

1' 
p(x/ 

1 - . ------,------.8-A 

-t------L-__ _. _____ ._ ____ x_ 
A 

fig. 20: 
Homogene verdeling. 

Deze verdeling heeft de volgende kansdichtheidsfunctie: 

pdf(x)=1/(B-A) 
=0 

voor x tussen A en B 
voor overige waarden van x 

Voor deze homogene verdeling geldt: 

E(x) = Î<x*pdf(x) )dx = /~(x/(B-A) )dx = (B+A)/2 
-• A 

(E(x)) 2 = (B+A) 2 /4 
- B 

E(x2 ) = / (x2*pdf(x) )dx = / (x2 /(B-A) )dx = (B2+AB+A 2 )/3 
-- A 

Hieruit volgt voor de variantie CT
2 : 

o-2 = E(x2 )-(E(x)) 2 = (B-A) 2/12 

De spreiding cr- is de wortel van de variantie: r 
CT = (B-A)/120.S 

r 
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-r.-correct 
100 

50 

' 

' 'O 

11a 
bandbreedte 50 Hz 

o = Theoretisch ( v lgns OPT) 

.,. = Experimenteel 

0-+----.----,---,---.--,,---,..-....... --.--..---,..-....... -----~ 

2 3 4 s e 1 e 9 

-r.-correct 
100 

...... 
..... - .. 

LHN 

11b 
bandbreedte 100 Hz 

o c Theoretisch (vlgns OPT) 

• • Experimenteel 

0,---.--,---,..-----..-------..---,..-....... -----, .. 
2 3 4 s e 1 e 9 

LHN 
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ei, -correct 
100 

50 ' ""o-. ..... ........ 

11c 
bandbreedte 150 Hz 

o = Theoretisch (vlgns OPT) 

• = Experimenteel 

0-+-------.--.......--..-........ --.---.---------------g 
2 3 4 s e 1 s 9 

ci.-correct 
100 
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bandbreedte 300 Hz 
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