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Voorwoord 

In het kader van het keuzeblok 3.6 heb ik mijn wetenschapsstage 

doorlopen aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek te 

Eindhoven. Ik ben op dit instituut terecht gekomen door mijn 

interesse voor waarneming, in het bijzonder waarneming van 

geluid, omdat dit niet alleen een raakvlak heeft met de 

geneeskunde, maar ook met muziek. 

Voor het realiseren van deze stage wil ik graag 

prof.dr.A.Houtsma bedanken, die mij tijdens deze periode heeft 

begeleid en bij wie ik altijd met miJn vragen terecht kon. Tevens 

wil ik bedanken prof.dr.E.Marres, voor zijn bereidheid om mij 

vanuit de medische faculteit te Maastricht te begeleiden, en 

ing.T.de Jong, die mij enorm geholpen heeft met allerlei grote en 

kleine problemen. 
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Inleiding 

Ons gehoor 

waarnemen: 

kan op verschillende wijzen complexe geluiden 

1.analytisch: het horen van de verschillende deeltonen afzonder

lijk. 

2.synthetisch (holistisch): het horen van het hele geluid, dus 

niet de afzonderlijke componenten. 

Ter verduidelijking: een complexe toon is een toon die uit 

meerder deeltonen bestaat, waarbij iedere deeltoon een zuivere 

sinustoon is. 

Met behulp van een specifieke proef, die in hoofdstuk 4 beschre

ven zal worden, is een zodanige conflictsituatie uit te lokken, 

dat daaruit bepaald kan worden of een persoon analytisch danwel 

synthetisch hoort. 
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Hoofdstuk 1 

Een aantal begrippen uit de muziektheorie 

Voor generatie van geluid is trilling van een bepaald voorwerp 

nodig, bv. een vioolsnaar. De frequentie, of het aantal trillin

gen per seconde, bepaalt de toonhoogte. Verschillende toonhoogten 

kunnen worden gesymboliseerd als noten en opgeschreven worden in 

een toonladder (fig.1.1). Bv. de noot 'a1 ' op de toonladder komt 

overeen met een frequentie van 440 vibraties per seconde (Hz), de 

noot 'a 2 ' met 880 Hz. 

41--

a1.----oc:taaf--------+ a2 
~'10 Hz 880 Hz 

Fig.1.1. 

De relatie tussen toonhoogten van twee noten noemt men een 

interval. Ze worden genoemd naar de afstand ten opzichte van 

elkaar die ze hebben op de toonladder. Het interval 'octaaf' is 

in het kader van het experiment interessant, omdat de frequentie

verhouding van twee tonen in dit geval 1:2 is (bv. 440:880). 

Een ander begrip dat van belang is in het kader van het experi

ment, is 'harmonische orde' (fig.1.2). Ook dit heeft met frequen

tieverhoudingen te maken. Men gaat uit van een grondtoon, een 

toon met een bepaalde frequentie, bv. 100 Hz. Uit deze toon kan 

men verschillende boventonen 1,2,3,4 etc. afleiden, door de 

frequentie van de grondtoon te vermenigvuldigen met 2 (le 

boventoon, bv. 200 Hz), met 3 (2e boventoon, bv. 300 Hz) etc. 

Vergelijkbaar hiermee is het begrip 'harmonische', met dat 

verschil dat ook de grondtoon wordt meegenomen in de telling. De 

grondtoon is dus dele harmonische, de eerste boventoon is de 2e 
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harmonische, etc. 

Fig.1.2. F
0 

is de grondtoon; f 1 , f 2 

eerste, tweede en derde boventoon 

vierde harmonischen). 

3 

en f
3 

zijn resp. de 

(of: tweede, derde en 
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Hoofdstuk 2 
Functie van het auditieve systeem 

Hoewel het in alle anatomie- en fysiologieboeken goed is terug te 
vinden, wil ik in het kader van het experiment toch heel globaal 
ingaan op de functie van het auditieve systeem. In fig.2 zijn de 

belangrijkste structuren van het perifere gehoororgaan te zien. 

Fig.2. 

Geluidstrillingen 
(auricula) en de 
gehoorgang wordt 

bereiken het gehoororgaan via 
gehoorgang (meatus acousticus 

afgesloten door de membrana 
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trommelvlies. 
Achter het trommelvlies bevindt zich het middenoor, een holte in 

het os temporalis, die via de buis van Eustachius (tuba auditiva) 
in open verbinding staat met de neusholte. In het middenoor 

bevinden zich de gehoorbeentjes: hamer (malleus), aambeeld 

(incus) en stijgbeugel (stapes). Deze beentjes zorgen voor de 

overdracht van luchttrilling naar vloeistoftrilling in het 

slakkenhuis (cochlea). In het middenoor zijn tevens twee 

spiertjes te vinden: de m.tensor tympani,die vastgehecht is aan 
de hamer, en de m.stapedius, die verbonden is aan de stijgbeugel. 

Beide zijn tevens verbonden aan de wand van de holte. Bij harde 
geluiden spannen deze spiertjes aan, waardoor het achterliggende 

systeem beschermd wordt tegen overbelasting. 

Het binnenoor wordt gekenmerkt door zijn slakkenhuisvormige 

opbouw, vandaar de naam cochlea (slakkenhuis, Lat.). In de figuur 

is deze structuur vereenvoudigd weergegeven (het slakkehuis is 
'uitgerold'). De gang is over vrijwel de hele lengte verdeeld in 
drie ruimten: de scala vestibuli, de scala media en de scala 
tympani. Geluidstrillingen komen via het ovale venster de cochlea 

binnen in de scala vestibuli. De scala media wordt van de scala 

vestibuli gescheiden door de membraan van Reissner en van de 

scala tympani door de basilaire membraan. De membraan van 

Reissner heeft geen mechanische functie, maar dient slechts als 

afscheiding tussen de twee vloeistoffen in de scala vestibuli en 

de scala media (resp. perilymfe en endolymfe), omdat deze 
electrisch en chemisch van elkaar verschillen. Aan het einde van 
de cochlea bevindt zich een opening (helicotrema) waardoor de 
scala vestibuli en de scala tympani met elkaar in verbinding 

staan. De scala tympani staat via het ronde venster ook in 

verbinding met het middenoor. Deze membraan kan uitwijken ter 

compensatie van de beweging van het ovale venster.De basilaire 
membraan heeft een belangrijke functie bij het ontvangen van 
gehoorprikkels door zijn specifieke trillingseigenschappen. In de 
cochlea ontstaat ten gevolge van druk op het ovale venster een 

langs de basilaire membraan lopende golf. De plaats van de 

maximale uitwijking is afhankelijk van de frequentie. Omdat de 

membraan aan de basale zijde smal en stug is, is deze zijde 
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vooral gevoelig voor hoge frequenties; aan de apex is de membraan 

breder en soepeler, waardoor deze daar meer gevoelig is voor 

lage frequenties. De verdeling van de frequenties over de 

basilaire membraan is echter niet lineair: de hoge frequenties 

liggen dichter bij elkaar dan de lage frequenties. 

Op de basilaire membraan bevinden zich haarcellen. De uisteeksels 

('haren') van deze cellen liggen 'ingebed' in de tectoriale 

membraan. Als de basilaire membraan beweegt, en deze cellen dus 

gaan meebewegen, zullen de uitsteeksels een andere stand krijgen 

ten opzichte van de tectoriale membraan. Hierdoor worden de 

(binnenste) haarcellen geëxciteerd. Deze haarcellen zijn de 

receptorcellen van het orgaan van Corti, een orgaan dat acousti

sche (vloeistof)trilling omzet in neurale actiepotentialen. De 

zenuwvezels vanuit dit orgaan vormen samen de n.cochlearis, die 

met de n.vestibularis verder gaat als de n.vestibulo-cochlearis 

(Se hersenzenuw) naar de hersenstam. Van daaruit gaan ze omhoog 

en passeren verschillende nuclei. Vervolgens lopen alle zenuwen 

via de radiatie acustica naar de auditieve cortex. De vezels zijn 

hierbij tonotopisch geordend. 
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Hoofdstuk 3 
Korte inleiding in de psychoacoustiek 

3a.Terminologie 

Eenvoudige toon of deeltoon: toon, gegenereerd door sinusoidale 

vibratie en gekenmerkt door enkelvoudige toonhoogte. 
Complexe toon: toon, bestaande uit meerdere deeltonen. 
Spectrale toonhoogte: toonhoogte van een deeltoon (ofwel: de toon 

die men hoort als men analytisch luistert). 

Virtuele toonhoogte: toonhoogte, geassocieerd met de periodici

teit van het geluid (ofwel: de toon die men hoort als men 

synthetisch luistert). 

Just noticeable difference (jnd): net waarneembare verschil, 

d.w.z. de verandering in een stimulus die net kan worden 
waargenomen in een gespecificeerd aantal van de trials. 

(American Standards Association) 

Sound Pressure Level: fysisch meetbare waarde van de geluidsdruk, 

d.w.z. 0 dB SPL betekent dat er een geluidsdruk is van 20 

µPa (voor de gehele populatie is dat de gemiddelde gehoor

drempel bij 1000 Hz). 

Sensation Level: waarde van de geluidsintensiteit, relatief ten 
opzichte van de individueel bepaalde gehoordrempel, d.w.z. 0 
dB SL is de (individuele) gehoordrempel. 
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3b.Combinatietonen 

Een storend effect in het experiment zou kunnen worden veroor

zaakt door zgn. 'combinatietonen'. Het is al lange tijd bekend, 

dat twee of meer gelijktijdig klinkende tonen aanleiding kunnen 

geven tot de sensatie van additionele tonen. Deze tonen worden in 

het oor, vnl. in de cochlea maar ook in het middenoor, gegene

reerd en zijn van lagere intensiteit dan de aangeboden tonen. 

Een dergelijke combinatietoon is dus niet hetzelfde als een 

virtuele toon zoals een synthetisch horende die hoort1 

bestaan van een mogelijke derde toon De eerste meldingen over het 

kwamen al op de helft van 

(1744), Romieu (1751) en 

de 18e eeuw van de musici Serge 

Tartini (1754). Naar de laatstgenoemde 

worden de tonen ook wel Tartini-tonen genoemd. Als verklaring 

voor het bestaan van combinatietonen is de theorie van Helm

holtz5 de oudste. Zijn theorie is gebaseerd op de stelling dat 

alleen voor oneindig kleine amplitudes er een lineair verband is 

tussen de verplaatsing van een elastisch voorwerp en de druk die 

erop wordt uitgeoefend. Voor grotere amplitudes treden non

lineaire effecten op. Deze non-lineariteit leidt tot het ontstaan 

van de extra tonen. 

Helmholtz onderscheidt 'verschiltonen' (tonen met een frequentie 

die het verschil is van de gegenereerde frequenties) en 'somto

nen' (tonen met een frequentie die de som is van de gegenereerde 

frequenties). De verschiltonen zijn echter als enige echt 

hoorbaar. Hoe sterker de gegenereerde tonen zijn, des te sterker 

zijn ook de combinatietonen. De combinatietonen nemen met echter 

wel met een grotere ratio toe dan de gegenereerde tonen, en nemen 

ook sneller af. 

Hoewel deze theorie niet meer als verklaring van combinatietonen 

aanvaard wordt, is er tot nu toe nog geen acceptabel alternatief 

gevonden. 

De eventueel aanwezige combinatietonen mogen niet hoorbaar zijn 

in de proefsituatie, omdat dit natuurlijk een vertroebeling geeft 

van de resultaten. Bij een dergelijke intensiteit zoals in het 

experiment, zijn ze echter vrij makkelijk te maskeren d.m.v. 

ruis, die aan de stimuli wordt toegevoegd. De combinatietonen 
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gaan dan op in de ruis, terwijl de stimuli daar 'bovenuitsteken'. 
In fig.3 zijn twee belangrijke combinatietonen aangegeven en de 
manier waarop ze door de ruis gemaskeerd worden: 

f 1-f. Î f. fa _. ~ f 
2.f, -f • 

Fig.3. F
1 

en f
2 

zijn de frequenties van het complex; f 2 -f1 

en 2f1 -f2 zijn combinatietonen. 
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Hoofdstuk 4 

Toonhoogteperceptie van tweetonige complexen 

4a.voorafgaand onderzoek 

De theorie dat er twee manieren van perceptie van complexe tonen 

zouden bestaan werd als eerste verwoord door Helmholtz (1863). 

Hij onderscheidde 'synthetische perceptie', waarbij een complex 

in zijn geheel wordt waargenomen, en 'analytische perceptie', 

waarbij de componenten van het complex apart kunnen worden 

waargenomen. 

Terhardt (1974) 17 introduceerde de begrippen spectrale en 

virtuele toonhoogte, om onderscheid te maken tussen beide 

manieren van luisteren. Analoog hieraan is het voorbeeld in 

fig.4.1. Het visuele systeem ontvangt hier contouren die niet 

aanwezig zijn in de stimulus. Hetzelfde geldt voor het auditieve 

systeem in het geval van synthetisch luisteren. 

Fig.4.1. 

Waarschijnlijk neigen muzikaal geoefende luisteraars meer naar 

analytische waarneming van complexe tonen dan niet-geoefende 

luisteraars, hoewel op beide groepen enige invloed is uit te 

oefenen. In experimentele situaties geeft dit vaak problemen 

omdat men enerzijds aanneemt dat proefpersonen synthetisch horen, 

terwijl anderzijds van proefpersonen enige muzikale ervaring 

wordt gevraagd als het bv. gaat om het interpreteren van 

intervallen. 

Cross en Lane (1963) toonden aan dat de twee wijzen van perceptie 

beïnvloed kunnen worden door training. Dit wordt bevestigd door 

de studie van Houtsma en Goldstein (1971) 8
, die tevens aantonen 

dat luisteraars van de ene manier van luisteren naar de andere 

kunnen overgaan. In dezelfde studie werd aangetoond dat het horen 
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van een grondtoon bij een complexe toon van twee harmonischen een 

gevolg is van een centraal proces. Dit bleek uit een experiment 

waarbij twee harmonischen eerst beide aan een oor en vervolgens 
aan ieder oor één werden aangeboden. Hieruit bleek dat er geen 
verschil was tussen mono- en binaurale perceptie. Hiertegenover 

staat de residu-theorie (Schouten, Ritsma en Cardozo, 1962), die 

stelt dat het een gevolg zou zijn van de frequentiescheiding in 

de cochlea. 

Er bestaan een aantal factoren die synthetische waarneming 

bevorderen. Hiertoe behoren grote tooncomplexen, mono-aurale en 

opeenvolgende tegenover binaurale en niet-opeenvolgende harmoni
schen en lage sensation levels. Beerends(1989) 2 beschreef op 
welke manier de duur van de complexen invloed heeft op de wijze 
van perceptie. Daaruit bleek dat zeer kortdurende complexen 

(korter dan 50 msec) voornamelijk analytisch gehoord worden, maar 

dat bij een langere duur dit geen invloed meer heeft op de wijze 
van waarneming. 

Een experiment, zoals in 4b zal worden beschreven, is ten dele al 
eens gedaan door Smoorenburg (1970) 16 • Het is in vele opzichten 
vergelijkbaar, maar zijn experiment is uitgevoerd bij de 

harmonische orden 7 t/m 10, namelijk steeds met hetzelfde 

complexenpaar (1800-2000 Hz/1750-2000 Hz), dat in willekeurige 

volgorde aan de proefpersonen werd aangeboden. De P!Oefpersonen 

hadden als taak aan te geven of ze de toon omhoog of omlaag horen 

gaan. Net als in onderstaand experiment is hier sprake van een 
conflictsituatie, waarbij een analytisch horende steeds een 
andere richting zal aangeven dan een synthetisch horende (zie 

4b). 

Smoorenburg vond als resultaat dat ongeveer de helft van de 

proefpersonen analytisch en de andere helft synthetisch luister

de. 
Echter, observaties (Houtsma) suggereerden dat bij lagere 

harmonische orden deze 50/50%-verdeling niet opging, maar dat er 
meer analytisch dan synthetisch horenden zouden zijn (zelfs 
90/10%). Deze observaties, klassikale demonstraties waarbij twee 

complexen werden aangeboden (via compact disc 8 
), zijn zowel in 
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Europa als in de v.s. uitgevoerd. Deze waren aanleiding om hier 
eens wat dieper op in te gaan. Temeer omdat de observaties in 
tegenspraak waren met de conclusies uit het onderzoek van Ritsma 
(1967) 13 • Deze vond namelijk experimenteel dat er rond de 3e t/m 
Se harmonische orde sprake was van een zgn. 'dominant gebied'. 
Dat wil zeggen dat in een stimulus, die uit meerdere harmonischen 
van één grondtoon bestaat, de 3e t/m de Se harmonischen groten
deels verantwoordelijk zijn voor het horen van de (afwezige) 
grondtoon. Dit zou inhouden dat men bij het aanbieden van 
complexen van deze harmonische orden méér synthetische luiste
raars mag verwachten. 

12 



4b.Experiment 

De manier waarop twee-tonige stimuli worden waargenomen werd 
onderzocht bij 40 proefpersonen. Het experiment bestond voor 

iedere proefpersoon uit . 8 sessies van 45 aangeboden complexen. In 

iedere sessie was er een andere combinatie van variabelen, zo dat 

alle combinaties aan bod kwamen. Deze variabelen waren: 

- de grondfrequentie (F0): deze bedroeg ofwel 200 Hz, ofwel 350 

Hz. 

- de intensiteit (I): deze bedroeg ofwel 23 dB SL, ofwel 46 dB 

SL. Voor deze waarde van de sensation level was een 

gemiddelde genomen van vooraf bepaalde ruisdrempels van een 

aantal personen bij 250 Hz. Deze waarde werd in het hele 

experiment voor 

echter wel van 

alle proefpersonen aangehouden. Vooraf werd 

alle proefpersonen een audiogram gemaakt, 

zodat kon worden nagegaan of de drempels vergelijkbaar waren 

met het genomen gemiddelde. Het audiogram was, net als het 

experiment, volledig geautomatiseerd en er werd gebruik 

gemaakt van dezelfde opstelling. De drempelmeting verliep 

volgens Békésy3
• Er was gekozen voor een binaurale meting 

i . v.m. de duur, en omdat het experiment ook binauraal werd 

uitgevoerd. 

< Voor het gebruikte programma voor drempelmeting: zie 

bijlage 1 > 
- de afstand tussen de harmonische orden uit opeenvolgende 

complexen: dit is het gemakkelijkst uit te leggen d.m.v. een 

voorbeeld. Bij de opeenvolgende complexen van 750/1000 Hz en 

800/1000 Hz zijn dit resp. de 3e/4e en 4e/5e harmonischen 

van de grondtonen 250 en 200 Hz (de harmonische 'stap' noem 

ik 1). Bij de complexen van 667/1000 Hz en 800/1000 Hz zijn 

dit resp. de 2e/3e en 4e/5e harmonischen van de grondtonen 

333 en 200 Hz (de harmonische 'stap' noem ik 2). Bij een 

harmonische stap van 2 overlappen de harmonische orden 

elkaar dus niet, terwijl dat in het eerste voorbeeld wel het 

geval is. Dit onderscheid is gemaakt, omdat Smoorenburg16 

bij zijn experiment gebruik maakte van stap 2, terwijl voor 
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de observaties van Houtsma 9 steeds stap 1 werd gebruikt. 

- de harmonische orde: deze was binnen een sessie variabel, 

waarbij deze voor de 'uitgangstoon' steeds een waarde had 

variërend van 1 t/m 9. Binnen de sessie kwam iedere waarde 

wel even vaak voor (vijf keer). Ik kom hier later op terug. 

Het experiment zag er dan voor iedere proefpersoon uit als in 

fig.4.2. 

a 
IJ 
~ 

D 
E 
F 
G 
rl 

Fig.4.2. 

aantal 
t:r-ial!o 

45 

45 

45 

45 

45 

45 
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200 23 

200 

350 23 

350 46 

200 23 

200 46 

23 

350 46 

ha,-m. 
stap 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

De complexen die werden aangeboden waren steeds zo opgebouwd, dat 

er een conflictsituatie ontstond tussen spectrale en virtuele 

toonhoogte. D.w.z. als de frequentie van een deeltoon afnam, nam 

de grondfrequentie toe, of omgekeerd. Dit is verwerkt in twee 

formules, die beide hetzelfde uitgangspunt hebben, maar ieder een 

andere harmonische stap maken. 

In beide gevallen moeten er dus vier frequenties berekend worden, 

want er worden twee complexen 

aangeboden. De frequenties uit het 

F2, die uit het tweede complex F3 
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F2•F3, want één van de frequenties verandert niet. 

Voor een harmonische stap van 1 luidt de berekening dan als 

volgt (uitgaande van een gegeven F0, namelijk 200 of 350 Hz): 

Fl•y*F0 

F2•(y+l)*F0 

F3•F2 

F4•F0*(y+1) 2 /(y+2) 

Voor een hamonische stap 2 zijn deze formules hetzelfde, behalve 

die voor F4. De berekening is dan dus 

Fl•y*F0 

F2•(y+l)*F0 

F3•F2 

F4•F0*(y+l)(y+2)/(y+3) 

Het symbool y heeft steeds een waarde van 1 t/m 9 en komt overeen 

met de harmonische orde van Fl. Deze waarde wordt steeds 

willekeurig gekozen, maar iedere waarde komt, zoals eerder 

vermeld, binnen één sessie steeds even vaak voor. 

De duur van ieder complex was 200 ms, met een tussenpauze van 400 

ms. De proefpersonen hadden gemiddeld 3 seconden de tijd om hun 

keuze te maken tussen hoger of lage r , en deze varieerde tussen 2 

en 4 seconden (afhankelijk van waar de proefpersoon de voorkeur 

aan gaf). 

De rose ruis was continue aanwezig en had steeds een waarde van 

30 dB SL, waardoor geen van de proefpersonen een combinatietoon 

zou kunnen waarnemen. 

De stimuli werden binauraal aangeboden door koptelefoons in een 

geluidsgeïsoleerde ruimte. 

Het was steeds de taak van de proefpersonen om via druktoetsen 

aan te geven of ze vonden dat de toon omhoog danwel omlaag ging, 

waarbij ze tijdens het experiment vanzelfsprekend géén feedback 

kregen over hun gemaakte keuze. 

<Voorde gebruikte programma's: zie bijlage 2 > 
In fig.4.3 is de opstelling te zien die gebruikt werd zowel bij 
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het maken van het audiogram als bij het uitvoeren van het 

experiment. 

n,eni:,
eenhmd. 

f;lter 

poorl 

f,iter 

uolt,-,e♦.,,. 

Fig.4.3. Blokschema van de gebruikte apparatuur. 

ver2uaklcer 

De reactie van de proefpersonen over de moeilijkheidsgraad van de 

proef varieerde van makkelijk tot moeilijk, waarbij m.n. de 

hogere frequenties moeilijk gevonden werden. Waarschijnlijk is 

dit een gevolg van het feit dat, naarmate de harmonische orden 

toenamen, het verschil tussen Fl en F4 afnam, waardoor de jnd 

voor frequenties benaderd werd. Om na te gaan welke invloed deze 

moeilijkheidsgraad op het experiment had, zijn er bij een aantal 

proefpersonen extra sessies doorlopen, waarbij F2 en F3 waren 

weggelaten. In deze gevallen zou er dus altijd analytisch 

geluisterd moeten worden, omdat de virtuele toon niet meer 

aanwezig zou kunnen zijn. Hieruit bleek dat men m.n. bij hoge 

frequenties moeite had om de juiste richting aan te geven. Dit 

geeft aan dat de taak voor de proefpersonen moeilijker wordt, 

naarmate de jnd voor frequentie benaderd wordt. 

< Voor een overzicht van de gebruikte complexen: zie bijlage 3 > 
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4c.Resultaten en conclusies 

Aan de hand van de grafieken (fig.4.4.1 en fig.4.4.2) is te zien 
hoe de uiteindelijke verdeling van analytisch- en synthetisch
horenden was in de onderzochte groep. 

.. 
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,0 ... 10 .._ ________ H 
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Fig.4.4.1. Resultaten van de sessies met een grondtoon van 

200 Hz (f
0 

is de grondtoon, I is de intensiteit en h.s. is 

de harmonische stap). 
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Fig.4.4.2. Resultaten van de sessies met een grondtoon van 

350 Hz (f
0 

is de grondtoon, I is de intensiteit en h.s. is 

de harmonische stap). 

Opvallend bij alle sessies is dat er relatief meer analytisch 

horenden waren bij lagere harmonische orden. 

Naarmate de harmonische getallen hoger werden (en dus de 

frequentie toenam), nam het percentage analytisch horenden af. 
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De verklaring hiervoor kan in twee richtingen gezocht worden: 

1.Samen met het toenemen van de frequentie gaat ook het benaderen 

van de jnd voor frequentie, wat een extra moeilijkheidsgraad in 

het experiment brengt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de 

resultaten minder betrouwbaar zijn, omdat het kansniveau benaderd 

wordt. In dat geval zou de curve (en tevens alle individuele 

curven) langzaam de 50%-lijn gaan naderen. 

< Voor een overzicht van de frequentieverschillen: zie bijlage 3> 

2.Ook kan het zo zijn dat er bij een hoger harmonisch getal een 

tweedeling gaat plaatsvinden van de groep proefpersonen, waarbij 

de ene groep analytisch blijft luisteren en de andere groep 

synthetisch gaat luisteren. Een deel van de groep zal dan boven 

de 50%-lijn blijven, terwijl het andere deel onder de 50%-lijn 

zal uitkomen. 

Als de resultaten van alle proefpersonen afzonderlijk worden 

bekeken, lijkt dit laatste van toepassing, hoewel ook de eerste 

verklaring van invloed zal zijn. 

De andere variabelen lijken een minder belangrijke rol te spelen: 

verschillende intensiteit geeft geen significant verschil te zien 

in de curven. Bij grotere harmonische stappen lijken er wat meer 

analytisch horenden te zijn, maar ook dit verschil is te 

verwaarlozen. 

De twee grondfrequenties geven wel wat grotere verschillen te 

zien: bij F0•350 Hz daalt de curve eerder (d.w.z. bij lagere 

harmonische orde) dan bij F0=200 Hz. waarschijnlijk hebben eerder 

genoemde verklaringen hier weer hun invloed. Het is daarom 

aannemelijker dat de toename van het aantal synthetisch horenden 

in eerste instantie wordt veroorzaakt door toename van de 

frequentie en niet door toename van het harmonische getal. 

Deze resultaten kunnen vergeleken worden met de conclusies van 

Smoorenburg en Ritsma. 

Smoorenburg16 , die een vergelijkbaar experiment deed, maar dan 

bij hogere harmonische orden (7e t/m l0e), concludeerde dat er 

evenveel analytisch als synthetisch horenden waren in zijn groep 
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proefpersonen. Deze verdeling is terug te vinden in de curven in 

fig.4.4. Ook hier is bij hogere harmonische orden een± gelijke 
verdeling te vinden van analytisch en synthetisch horenden. 
Echter, de eerder genoemde observaties (Houtsma 9 ) suggereerden 
dat bij lagere harmonische orden deze verdeling niet op zou gaan, 

maar dat er meer analytisch dan synthetisch horenden zouden zijn. 

Ook dit blijkt te kloppen met de resultaten uit dit experiment. 

Hoewel de verdeling niet zo extreem is als bij de observaties 

naar voren kwam, zijn er toch duidelijk meer analytisch horenden 

bij lagere harmonische orden. Dit betekent dat hier een tegen
strijdigheid bestaat met de resultaten uit het onderzoek van 
Ritsma13 , omdat die juist het tegenovergestelde suggereerden, 
namelijk meer synthetisch horenden in het dominante gebied (3e 
t/m Se harmonische). Hoeveel waarde dan aan de invloed van het 

dominante gebied moet worden gehecht, blijft dan de vraag. 
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Samenvatting 

Complexe tonen kunnenop twee manieren worden waargenomen, 
namelijk analytisch (de deeltonen afzonderlijk worden gehoord) of 

synthetisch (de toon wordt als één geheel gehoord). Om na te gaan 
onder welke omstandigheden proefpersonen meer analytisch danwel 

synthetisch horen, is een experiment gedaan waarbij men verschei

dene complexe stimuli kreeg aangeboden. In het experiment waren 

een aantal variabelen verwerkt, waarvan vooral de harmonische 
orde (of beter gezegd: de frequentie) van de toon van invloed 
bleek te zijn op de resultaten. Hoe hoger de frequenties van de 
deeltonen van het complex waren, des te meer van de proefpersonen 
deze synthetisch waarnamen. Opvallend was vooral dat in het 

dominante gebied (3e t/m Se harmonische, Ritsma13 ), waarin je 

meer synthetisch horenden zou mogen verwachten, er juist meer 

analytisch horenden waren. 
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PROGRAM NBEKESY 
C 10 . 35 120690 +adm 
C 12 . 33 110690 opslag: beginwaarde, +, - in omslag(50), eindwaarde 

C 070690 
C AUTOMATIC THRESHOLO PROCEOUPE 
C CALIBRATE PHONES TO 94 DB SPL (50 MV RHS) 
C 
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IMPLICIT INTEGER (I-N) 

REAL FST,FMAX,AMP 
DIHENSION IAO(SO) 
character omslag(50),cond 
CHARACTER • 10 All SF 

COMMON /IECINFOBLOK/IECSTATUS ! nodig om iecstatus te kunnen test?n 

c•••• Initialisatie IEC-apparatuur ••••••••••••••• • •••••••••••• • ••••• 

c•••• start IEC-kanaal voor kamer 52 of 53 
1 WRITE(*,' ("$WHICH ROOM (0.52•0, 0 . 53•1)?: ")') 

READ(*,' (I4)')IK 
IF((IK.NE . O) . ANO. (IK . NE . l)) GO TO l 
CALL IECINIT (IK) 
IF(IECSTATUS . NE.O) GO TO 999 

c•••• adressen van lee-apparatuur 
IECOIFA•l8 ! filter type OIFA 
IECKEH0•21 filter type KEMO 
IECROCK•22 filter type ROCKLANO 
IECOSC19•19 oscillator type: PHILIPS 5190 
IECOSC20•20 osc i llator type: PHILIPS 5190 
IECREAC•l2 reactierecorder (IPO) 
IECTIHER•lS timer (IPO) 
IECVERZWAKJ<ER•7 ver zwakke r (IPO) 

c•••• filters 
. CALL FILICEHOINIT(IECKEHO) 

IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

C CALL FILDIFAINIT(IECOIFA) 
C IF(IECSTATUS . NE.0) GO TO 999 
C 
C CALL FILROCKINIT(IECROCK) 
C IF(IECSTATUS . NE . O) GO TO 999 

c•••• oscillatoren 
CALL OSC5190INIT(IECOSC19) 
IF(IECSTATUS.NE . 0) GO TO 999 

CALL OSC5190INIT(IECOSC20) 
IF(IECSTATUS.NE . 0) GO TO 999 

c•••• reactierecorder 
CALL REACINIT(IECREAC) 
IF(IECSTATUS . llE . 0) GO TO 999 

c**** timer 
CALL TIHERINIT(IECTIMER) 
IF(IECSTATUS.llE . 0) GO TO 999 

c•••• verzvakker 
CALL VERZNAKKERINIT(IECVERZWAKKER) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

! . 

DELETE 

WAT 

NIET 

VAN 

TOEPASSING 

IS. 

CALL SERIALPOLLINIT 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

C**** START PROGRAMMA••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C**** IJKEN RUIS OP 400HV, TER VOORBEREIDING OP ANASYN 1 EN 2 
CALL FILKEHOSET(IECKEH0,1 , 10,1 , 0,1,2,50,2,0,l) 

CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,0,0) 
.CALL VERZWAKKERSET ( IECVERZWAKKER, 1, 0) 
CALL VERZWAKKERSET ( IECVERZWAK~:ER, 2, 0) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,3,0) 

C CALL OSC5190SET(IECOSC20,l,1000 . ,3 . 0) 
C CALL OSC5190SET(IECOSC19,l,1000.,0 . 0) 

WRITE(*,' (" IJK : RUIS 400HV, <CR> ")') 
READ ( *, ' (I 4) ' ) IL 

CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,0,255) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,l,255) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,2,255) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER, 3,255) 

C***** DATAFILE 
C WRITE (*,' (" $NAME DATA FILE, 10 CHAR . HAX . : 11 ) ') 

c READ(*,' (lAlO)') ANSF 
c OPEN (UNIT•l0,STATUS•'NEW' ,NAME•ANSF,ERR•999) 
c WRITE(lO,'("NAAM :",1Al0)') AllSF 

cond•'P' 

NRFILECODE•lO 
CALL HEAOER(NRFILECODE,CONO) 

CALL TIMERSET(IECTIMER,l,2001,l,2,1,2,1,4000) 

20 WRITE(*,' ("STEST(O) OF GEEN TEST(l)? : ")') 
REAO ( *, ' ( I 4) ' ) IN 
IF(IN . EQ . 0) THEN 

FST•lOOO. 
GO TO 35 

ENDIF 

C VOOR IN.EQ . l GA VERDER 
c••••• STANDAARDWAARDEN OF VARIABELEN VOOR FSTART,RATIO INCR EN FHAX? 

2 6 WRITE ( *,' (' '$STANDAARDWAARDEN (0) OF VARIABELEN (l)?: '')') 
READ(*,' (14) ') IH 

28 

IF(IM.EQ.0) THEN 
QFST•200. 
QAINC•2. 
QFHX•3200 . 
WRITE(*,' (" FST•200 . ,AillC•2 . Ell FHX•3200 . ")') 

ELSE 
WRITE(*,' ("SFSTART., RATIO INCR . , FMAX. : ")') 
READ(*,' ( 3Fl0 .02)') QFST,QAI!lC , QFHX 

ENDIF 

CONTINUE 
FST•QFST 
AINC• QAINC 
FMX•QFHX 

WRITE(*,' ("$MONO- (0) OF BINAURAAL(l)?")') 
READ ( • , ' (I 4) ' ) IAUR 
IF(IAUR . EQ.l) GO TO 35 

WRTTF.I* . ' l"SLTNKS fOl OF RECHTS(ll? KOPTELEFOON!! : '')') 



READ(*,' (14)') IKANT 
IF(IKANT.EQ.0) THEN 

WRITE (10,' ('' 
ELSE 

WRITE (10,' ('' 
ENDIF 
GO TO 3S 

LIIIKS'' l') 

RECHTS'')') 

****** SET VERZWAKKERS EN OSC. 
30 CONTINUE 

WRITE(*,' ('' VOLGENDE: <CR> '')') 
READ(*,' (14)') IQ 

3S CONTINUE 
IAT•l00 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,2,IAT) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,3,IAT) 

CALL OSCS190SET(IECOSC19,l,FST,0.0) 
CALL OSCS190SET(IECOSC20,l,FST,3 . 0) 
CALL OELHS(lOO) 

**** CONTROLEER EN BEPAAL STAND VERZWAKKER (MODULE 1) 
WRITE(*,' (''$CONTROLEER EN BEPAAL STAND VERZWAKKER; '' 

*''HET DRUK OP DE KNOP START DE METING!'')') 

40 CONTINUE 
CALL REACDRAAIICNOP(IECREAC,l,IVLAG,IDREMPDRAAIKNOP) 
IOREHPORAAIICNOP•IOREMPDRAAIKNOP/16 

C ! IDREMPDRAAIKNOP•DREMPEL,MET DRAAIKNOP BEPAALD 

41 

IVSl•O 
IVS23•IOREHPORAAIICNOP+IAT 
IF(IVS23.GT.2SS) THEN 

IVSl•IVS23-2SS 
IVS23•2SS 

ENDIF 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERWAKKER,l,IVSl) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,2,IVS23) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,3,IVS23) 

CALL TIHERSTART(IECTIHER) 
CALL TIHERSTATUS(IECTIMER,IST) 
CALL 0ELHS(40) 
IF(IST.NE.1S) GO TO 41 

IF(IVLAG . EQ.O)GO TO 40 
IF(IVLAG.EQ.l)GO TO 45 

**** START OREHPELHETING 
45 CONTINUE 

WRITE(*,' (" START <CR> ")') 
READ(*,' (I4)') IP 

IVSlREST•O 
IVSl•IDREHPDRAAIKNOP-40 !IVSl•DREMPELDRAAIKNOP+lODB 
IF(IVSl.LT.0) THEN 

IVSlREST•IVSl 
IVSl•O 

ENOIF 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZ:-IAKKER,1,IVSl) 

PRINT *,'GESCHATTE (SPL) DREMPEL : ', (94-(IDREMPDRAAIKNOP+IAT)/4) 
t.rt)T"l'I:" ,, n , 1 J I t C:C"DC-1"1, t. ~'C'<:f"'UP.'T''T"I:" /CDT \ nDl:'UDC"T , t t 11:"Sl f\ 1 TC.\ I \ 

46 CONTINUE 
IAT•lOO+IVSlREST ! STARTWAARDE VOOR DE VERZWAKKERS 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,2,IAT) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,3,IAT) 

CALL OSC5190SET(IECOSC19,l,FST,0 . 0) 
CALL OSC5190SET(IECOSC20,l,FST,3.0) 

DO 50 I•l,50 
CALL REACDRAAIKNOP(IECREAC,l,IVLAG,IS) 
ISTAP•4 
IF((IVLAG.EQ.0) .AND. (IAT.LE. (255-ISTAP))) THEN 

IAT•IAT+ISTAP 
OMSLAG(I)•'+' 

ENDIF 
IF((IVLAG . EQ.l).AND. (IAT . GE.ISTAP)) THEN 

IAT•IAT-ISTAP 
OMSLAG(I)•'-' 

ENDIF 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAJ<KER,2,IAT) 
CALL VERZWAKKERSET(IECVERZWAKKER,3,IAT) 

CALL TIMERSTART(IECTIMER) 
47 CALL TIMERSTATUS(IECTIHER,IST) 

CALL DEU-IS(40) 
IF(IST . NE.15) GO TO 47 
IAD(l)•IAT 

C CALL DEU-IS (400) 
50 CONTINUE 

***** BEREKEN DREMPEL 
ISUM•O 
DO 60 I•21,50 
ISUM•ISUM+IAD ( I) 

60 CONTINUE 

65 

TH•ISUM/30 
TH•94-((TH+IDREMPDRAAIICNOP)/4) 
WRITE(*,' (14, '' '' ,20Al, ''.'', 30Al, 17)') 

• IAD(l), (OMSLAG(J),J•l,20), (OMSLAG(JJ),JJ•21,SO),IAD(S0) 
WRITE ( *,' (F8. 01, '' '', F8 . 01)') FST, TH 

IF(IN.EQ.0) THEN 
WRITE ( *,' (''$NA TEST DRAAIKNOP OPEN'')') 
GO TO 20 

ENDIF 
IF(IN.EQ.l) GO TO 65 

CONTINUE 
WRITE (10,' (I4,'' '', 20Al, ''.'', 30Al, 17)') 

• IAD(l), (OMSLAG(J),J•l,20), (OMSLAG(JJ),JJ•21,S0),IAD(S0) 
WRITE(lO,'('' FREQ + DREMPEL : '',2F8.l)')FST,TH 

••••• NIEUWE FREQUENTIE 
FST•FST*AINC 
CALL DEU-IS (1000) 
IF(FST . LE.FMX) GO TO 30 
IF(IAUR . EQ.1) GO TO 70 
IF(IKANT . EQ.0) GO TO 28 

C**** EINDE DREMPELMETINGEN 
70 CLOSE (UNIT•lO) 

c•••• Stop en reset iec-kanaal. 
CALL IECSTOP 



c--------------- save-programma 
STOP 
END 

c*********************•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 110.06 12-6-90 TOJ 

C subr . HEAOER (NRFILECODE,COND) 

c NRFILECODE I 
c COND I 

INTEGER 
CHARACTER 

: FILECODE START NUMMER 
: EXPERIMENTELE CONDITIE 

subroutine HEAOER (NRFILECODE,COND) 

IHPLICIT INTEGER (I-N) 

character cond,ch1(70), ch2(70), ch3(70), ch4(12) 
character*23 datum 
character*l2 datafile,lijstfile,fnaam(4) 
equivalence(datafile,ch4(1)) 
data lijstfile/'LIJST.OAT . '/ 

open(unit•20,file•lijstfile,status•'old') 
10 read (20,' (70al) ', end•l 5 l ch2 

goto 10 

15 continue 
do 1•2,8 

ch4(i)•ch2(i+2) 
enddo 

if(ch4(4) .lt.'9') then 
ch4(4)•char(ichar(ch4(4))+1) 

else 
ch4(4)•'0' 
ch4(3)•char(ichar(ch4(3))+1) 

endif 

ch4 (1) •cond 
write(*,' I'' BEKESY-file : '',laB,/)')datafile 

~pen(unit•iv,file•datafile,status•'new') 
write(iv,'(" datafile : ",lAB)')datafile 

Call sys$asctim(,datum,,) 
write(iv,' ('' datum '',la23)')datum 

***** FP-INFO AAN HET BEGIN VAN EEN EXP. 

write(*,' ("$ pp.naam : //),) 

read(*,' (70al)')chl 

write(*,'("$ geslacht Il I') 
read (*,' (lal)') chmv 

vrite(*,' ("$ geb.jaar ,, ) , ) 

read(*,' (li4)') leeftijd 

.,rite (20,' (2x, laB, 2::, la23, 2::, 20al, a3, i4)') 
*è.atafile, datum, (chl ( j), j • l, 20), chmv, leeftijd 

close(20) 

RETURN 
end 

c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



E'ROGRAM ANASYNl FLEUREII 

C 16.26 16-06-90 
C 14.26H 11/6/90 
C 
c:.,, • ...,.-= • ..,.-=.:-:p:-:R~ÖG=-=RAHHA=-:=:-:o"'HC':'"":TW=E"'E:;;-,..2--"'Too=~N'"""C""O"l1P"""L"'E""X"'E"N,........AA ....... N;-;;;T,;;Ec-;;B:-,;,Io;:E,;;D~E,;;N;----------
c. ______________________________ _ 

IHPLICIT INTEGER (I-N) 
COMMON /IECINFOBLOK/IECSTATUS 
dimension ix(l) 

nodig om iecstatus te kunnen test~n 

dimension ir(4,l) 
integer*4 is 
character*23 datum 
character*lO fans 
CHARACTER*l AN 
INTEGER*2 IAR(45) 

C**** Initialisatie IEC-apparatuur 

WRITE(*,'("$Welke kamer, 52 (0) of 53 (1) ?:")') 
read(*,'(i2)') i 
CALL IECINIT (i) Kamer 52 of 53 
îF(IECSTATUS.NE.OJ GO TO 999 

c**** adressen van iec-apparatuur 
IECDIFA•lB ! filter type DIFA 
IECICEM0•21 filter type KEMO 
IECROCK•22 filter type ROCKLAND 
IECOSC19•19 oscillator type : PHILIPS 5190 
IECOSC20•20 oscillator type: PHILIPS 5190 
IECREAC•l2 reactierecorder (IPO) 
IECTIMER•lS timer (IPO) 
IECVERZWAKXER•7 verzwakker (IPO) 

C**** filters 
CALL FILKEMOINIT (IECKEMO) 
IF(IECSTATUS . NE,OJ GO TO 999 

CALL FILDIFAINIT(IECDIFA) 
IF(IECSTATUS . NE.0) GO TO 999 

CALL FILROCKINIT(IECROCK) 
IF(IECSTATUS.NE . O) GO TO 999 

C**** oscillatoren 
CALL OSC5190INIT(IECOSC19) 
IF(IECSTATUS.NE.0) GO TO 999 

CALL OSC5190INIT(IECOSC20) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

c•••• reactierecorder 
CALL REACINIT(IECREAC) 
IF(IECSTATUS.NE . 0) GO TO 999 

c**** timer 
CALL TIHERINIT ( IECTil1ER) 
IF(IECSTATUS . NE . OJ GO TO 999 

c**** verzwakker 
CALL VERZWAKKERINIT(IECVERZWAKKER) 
IF(IECSTATUS.NE.0) GO TO 999 

C**** creeer serialpollbuffer 
CALL SERIALPOLLINIT 
Tl:" IT~rC'-,.ll'rTlC: •. ,~ n, r:l""'I .,.,.... OOQ 

DELETE 

WAT 

NIET 

VAN 

TOEPASSING 

IS. 

C************************************••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C**** START PROGRAMMA************************************************ 
C*****SET KEMOFILTER 

call filkemoset(ieckemo,1,10,1,0,1,2,so,2,o,11 

C*****SET OSCILLATOREN 
c call osc5190set(iecoscl9,l,800 . ,3.0) 
c call osc5190set(iecosc20,l,1000.,3.0) 

C*****IJKING PROCEDURE 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,0,0) 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,1,0) 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,2,0) 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,3,0) 

c WRITE(*,' ("$IJK: TOON SOMV, RUIS 400MV/35MV, CR")') 
c READ (*,' (12)') IDUHHY 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

call osc5190set(iecoscl9,l,800.,0.0) 
call osc5190set(iecosc20,l,1000 . ,0.0) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,0,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,1,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,2,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,3,255) 

DO J•l,5 
IXR•(J-1)*9 
DO I•l,9 

IAR (I+IXR) •I 
ENDDO 

ENDDO 

WRITE (*,'(''$STARTWAARDE: '')') 
READ(*,' (I2)')ISTART 
CALL HUSSEL(IAR,45,ISTART) 

C*****PROEFRONDE 
5 l\'RITE(*,' ("$TEST(O) OF GEEN TEST(l)?")') 

READ (*,' (12)') ITEST 

C*****AANTAL PROEFPERSONEN 
WRITE(*,' (''$AANTAL PROEFPERSONEN 
READ(*,' (I2)'JIP 

DO IPX•l,IP 

IF(ITEST.EQ . 0) GO TO l 

C*****OPENEN DATAFILE 

: "1') 

write(*,' ("$NAME DATAFILE (A t/m D 001 etc.) :")') 
read(*,' (lAlO)')fans 
open(unit•(9+IPXJ,name•fans,status•'new',err•999) 
END DO 

C*****VARIABELE VERZWAKKING 
l WRITE(*,' (''$VERZWAKKING? (DB) 

READ(*,' (I6)')IA 
IAH•IA*4 
call verzwakkerset(iecverzwakker,0,116) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,l,IAH) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,2,36) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,3,36) 

C*****VARIABELE GRONDFREQUENTIE 
WRITE(*,' ("$GRONDFREQUENTIE (HZ, INT) ? 
FEAD(*,' (18)') IFRQ 

: ,, 1,) 

: ,, ) ') 



IF(ITEST.EQ.0) GO TO 2 

CALL SYSSASCTIH(,OATUH,,) 

C*****OATAFILE 
DO IPY•l,IP 
WRITE ( (9+IPY),' ('' DATUH 
WRITE((9+IPY),' (" NAAM 
WRITE ( (9+IPY),' ('' GRONDFREQUENTIE (HZ) 
WRITE ( (9+IPY),' ('' VERZWAKKING (08) 
END DO 

C*****RESPONSTIJD 
2 WRITE(*,' ("$RESPONSE TIHE(HSEC) 

READ(*,' (I6)')IRT 

C*****PROEFPERSONEN KLAAR 
WRITE(*,' (''$PROEFPERSONEN KLAAR?'')') 
do ipa•l,ip 

call reacleds (iecreac, (ipa-1), (1+32)) 
enddo 
CALL REACPANELEN(IECREAC,IP,0,1,IR) 
do ipa•l,ip 

call reacleds(iecreac, (ipa-1),0) 
enddo 

C*****STAJI.T EXPERIMENT 
WRITE (*,' ("$START?, CR")') 
READ(*,' (12)') JDUMHY 
PRINT *,'GESTART' 

C*****EXPERIHENT 

IF(ITEST.EQ.0) THEN 
IT•5 
GO TO 3 

ENDIF 
IT•45 

3 , CONTINUE 

'', 1A23)') DATUM 
'', lAlO)') FANS 
' ' , I 8) ' ) I FRQ 
",16)') IA 

: ,, ) , ) 

LEDl+LE06 

C , TIMER O l 2 3 
call timerset(iectimer,l,2001,6001,8001,l,6000,l,2001) 

IVERDY•O 
15•12345 
DO 100 J•l,IT 

C IY•INT(9. *RAN(IS) )+l 
IY•IAJl.(J) 
FF•FLOAT (IFRQ) 
Fl•IY*FF 
F2•(IY+l) *FF 
F3•F2 
F4•FF*(IY+1)**2/(IY+2) 
y•ran(is) 
if(y.gt . 0 . 5) go to 30 

20 call osc5190set(iecoscl9,l,Fl,3.01 EERSTE 
call osc5190set(iecosc20,l,F2,3 . 0) COMPLEX 
call timerstart(iectimer) 
IVERDY•IVEROY+l 

25 call timerstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist.NE.9) go to 25 TIMER O & 3 KLAAR? 
call delms(20) IIODIG VOOR HET AFWIKKELEN VAN DE FLANK 

C 
27 

MAG NOG NIET KLAAR ZIJN 

C 

30 

35 

37 

C 

40 

call timerstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist.ne.15) go to 27 
call delms (20) 

ia•l 
go to 40 
call osc5190set(iecoscl9,l,F4,3.0) 
call osc5190set(iecosc20,l,F3,3 . 0) 
call timerstart(iectimer) 
call timerstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist.NE.9) go to 35 
call delms (20) 

call osc5190set(iecoscl9,l,Fl,3 . 0) 
call osc5190set(iecosc20,l,F2,3.0) 
call timerstatus(iectimer,ist) 
if(ist . ne.9) print *,'probleem met wachttijd' 
call timerstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist . ne.15) go to 37 
call delms(20) 
ia•2 
go to 40 

CONTINUE 
DO ipa•l,IP 
call reacleds (iecreac, (ipa-1), (1+32)) 
END DO 

call reacpanelen(iecREAC,IP,IRT,l,ir) 

C*****ANALYSE ANTWOOROHOGELIJKHEOEN 
C*****KNOP : LINKS•OHLAAG, RECHTS•OMHOOG !!!!! 

DO IPZ•l,IP 
IF(IR(IPZ,l) .EQ.l.AND.IA.EQ.l) AN•'A' 
IF(IR(IPZ,l) . EQ.32.AND . IA.EQ.l) AN•'S' 
IF(IR(IPZ,1) . EQ.l . ANO . IA . EQ.2) AN•'S' 
IF(IR(IPZ,1) . EQ.32 . AND.IA . EQ.2) AN•'A' 
IF(IR(IPZ,l).EQ . O) AN•'O' 
IF(ITEST . EQ.0) GO TO 4 
write((9+IPZ),' (2I4,A4)') J,IY,AN 

EERST! 
COMPLEX 

TWEEDE 
COMPLEX 

I LEDl+LED6 

print *,'j, iy, pp, reac, a/s/0: ',j,iy,ipz,ir(ipz,1),an 
4 END DO 

DO ipb•l,IP 
call reacleds(iecreac, (ipb-1),0) 
END DO 

100 CONTINUE 
IF(ITEST . EQ.01 GO TO 5 

DO IPT•l,IP 
CLOSE(UNIT•(9+IPT)) 
END DO 

PRINT *,'VERDELING Y:' ,IVERDY 

c•••• Stop en reset iec-kanaal . 
CALL IECSTOP 

C**** Het redden 
999 continue 

c---------------
STOP 
END 

van belangrijke data na een foutmelding************* 

save-programma 



PROGRAM ANASYN2 ! FLEUREN 

c 09.42 21-i6-90 verdeling via subr . HUSSEL 

C 15/6/90 IJKINGSPROCEDURE ERUIT EN VERZWAKKERS INGESTELD 

c-------------------------------------------------------------------------C*****PROGRAMHA OH TWEE 2-TOON COMPLEXEN AAN TE BIEDEN 
c-------------------------------------------------------------------------

IHPLICIT INTEGER (I-N) 
COMMON /IECINFOBLOK/IECSTATUS ! nodig om iecstatus te kunnen test~n 
dimension ix (11 
dimension ir(4,l) 
integer*4 is 
character*23 datum 
character*lO fans 
CHARACTER*l AN 
INTEGER*2 IAR(45) 

C**** Initialisatie IEC-apparatuur 

WRITE(*,'("$Welkekamer, 52 (0) of 53 (1) ? : ")') 
read(*,'(i2)') i 
CALL IECINIT(i) Kamer 52 of 53 
IF(IECSTATUS.NE.O) GO TO 999 

c**** àdressen van iec-apparatuur 
IECDIFA•lB ! filter type DIFA 
IECKEM0•21 1 filter type KEMO 
IECROCK•22 I filter type ROCKLAND 
IECOSC19•19 I oscillator type: PHILIPS 5190 
IECOSC20•20 oscillator type: PHILIPS 5190 
IECREAC•l2 reactierecorder (IPO) 
IECTIHER•lS timer (IPO) 
IECVERZWAKI(ER•7 verzwakker (IPO) 

C**** filters DELETE 
CALL FILKEHOINIT (IECKEMO) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

CALL FILDIFAINIT(IECDIFA) 
IF(IECSTATUS.NE.0) GO TO 999 WAT 

CALL FILROCKINIT(IECROCK) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

c•••• oscillatoren 
CALL OSC5190INIT(IECOSC19) 
IF(IECSTATUS.NE.O) GO TO 999 

CALL OSC5190INIT(IECOSC20) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

C**** reactierecorder 
CALL REACINIT(IECREAC) 
IF(IECSTATUS.NE . 0) GO TO 999 

c•••• timer 
CALL TIMERINIT(IECTIMER) 
IF(IECSTATUS . NE . 0) GO TO 999 

c•••• verzwakker 
CALL VERZWAKl<ERINIT(IECVERZWhKKER) 
IF(IECSTATUS.NE . 0) GO TO 999 

C**** creeer serialpollbuffer 
CALL SERIALPOLLINIT 
ï lö' IH'.l".<;TJITIJ<; . »~ . 01 r.o T O gq 9 

NIET 

VAN 

TOEPASSING 

IS . 

c•••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C**** START PROGRAMMA************************************************ 

C*****SET KEMOFILTER 
call filkemoset(ieckemo,1,10,1,0,1,2,so,2,o,11 

C*****SET OSCILLATOREN 
c call osc5190set(iecoscl9,l,800 . ,3.0) 
c _call osc5190set(iecosc20,l,1000.,3.0) 

C*****IJKING PROCEDURE+ INSTELLEN VERZWAKl<ERS 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,0,0) 
c .call verzwakkerset(iecverzwakker,1,0) 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,2,0) 
c call verzwakkerset(iecverzwakker,3,0) 

c WRITE(*,' ("$IJK : TOON 50MV, RUIS 400MV/35HV, CR ")') 
c READ(*,' (12)') !DUMMY 

C 
C 
C 
C 
C 

C 

call osc5190set(iecosc19,l,800 . ,0.0) 
call osc5190set(iecosc20,l,1000.,0 . 0) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,0,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,1,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,2,255) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,3,255) 

DO J•l,5 
IXR•(J-1)*9 
DO 1•1,9 

IAR(I+IXR)•I 
ENDDO 

ENDDO 

WRITE(*,' (''$STARTWAARDE: '')') 
READ(*, ' (I2)')ISTART 
CALL HUSSEL(IAR,45,ISTART) 

C*****AANTAL PROEFPERSONEN 
WRITE(*,' (''$AANTAL PROEFPERSONEN 
READ(*,' (I2)')IP 

DO IPX•l,IP 

C*****CPENEN DATAFILE 

: ,, ) , ) 

write(*,' (''$NAME DATAFILE (E t/m H 001 etc·.) :'')') 
read(*,' (lAlO)')fans 
open(unit•(9+IPX),name•fans,status•'new',err•999) 
END DO 

C*****VARIABELE VERZWAKKING 
l'IRITE(*,' (''$VERZWAKKING? 
READ ( *, ' ( I 6) ' ) IA 
IAH•IA*4 
call verzwakkerset(iecverzwakker , 0,116) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,l,IAH) 
call verzwakkerset(iecverzwakker,2,36) 
call verzwak kerset(iecverzwakker,3,36) 

C****VARIABELE GRONDFREQUENTIE 
WRITE(*,' (''$GRONDFREQUENTIE (HZ, INT) ? 
READ(•,' (18)') IFRQ 

CALL SYS$ASCTIM(,DATUH,,) 

C*****DATAFILE 
DO IPY•l,IP 
WRITE((9+IPY),' ('' DATUM 
WRITE((9+IPYl,'('' NAAM 

: ,, ) , 1 

: ,, ) , 1 

:'',1A23)') DATUM 
: ", lAlO)') FANS 



-
WRITE((9+IPY),' (" GROIIDFREQUENTIE(HZ) 
WRITE ( (9+IPY),' ('' VERZWAKKIIIG (DB) 
END DO 

C*****RESPONSTIJD 
WRITE ( *,' (" $RESPONSE TIME (MSEC) 
READ(*,' (I6)' I IRT 

C*****PROEFPERSONEN KLAAR 
WRITE ( *,' ('' SPROEFPERSONEII KLAAR?' ' ) ' ) 
do ipa•l,ip 

call reacleds(iecreac, (i pa-1), (1+32)) 
enddo 
CALL REACPANELEN(IECREAC,IP,0,1,lR) 
do ipa•l,ip 

call reacleds (iecreac, (i pa-1) , O) 
enddo 

C*****START EXPERIMENT 
WRITE(*,' ("$START?, CR")') 
READ(*,' (I2)') JDUMMY 
PRINT *,'GESTART' 

C*****START EXPERIMENT 
IT•45 
is-456371 
IVERDY•O 

: " , I 8 ) ' 1 I FRQ 
: ",I6)') IA 

: ")') 

LED1+LED6 

call timerset(iectimer,l,2001,6001,8001,1,6000,1,2001) 

C 

20 

25 

27 

C 

30 

35 

DO 100 J•l,IT 
IY•INT(9.*RAN(IS))+l 

IY•IAR(J) 
FF•FLOAT(IFRQ) 
Fl•IY*FF 
F2• (IY+l) *FF 
F3•F2 
F4•F3*(IY+2)/(IY+3) 
y•ran(is) 
if(y . gt.0.5) go to 30 

CONTINUE 
IVERDY•IVERDY+l 
call osc5190set(iecosc19,l,Fl,3 . 0) 
call osc5190set(iecosc20,1,F2,3.0) 
call timerstart(iectimer) 
call timerstatus(iectime r ,ist) 
call delms (20) 
if(ist.NE.9) go to 25 
call delms (20) 

call osc5190set(iecoscl9,l , F4,3.0) 
call osc5190set(iecosc20,l,F3,3.0) 
call timerstatus(iectimer,ist) 
if(ist . ne . 9) print *,'probleem met wachttijd' 
call timerstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist . ne . 15) go to 27 
call delms (20) 

ia•l 
go to 40 

call osc5190set(iecoscl 9,l,F4,3.0) 
call osc5190set(iecosc20,l,F3 , 3 . 0) 
call timerstart(iectimer) 
call timerstatus(iect i mer,ist) _..,,, ,._, __ ,..,n, 

EERSTE 
COMPLEX 

TWEEDE 
COMPLEX 

EERSTE 
COMPLEX 

37 

C 

40 

call osc 5190set(iecoscl9, l,Fl,3 . 0) 
call osc 5190set(iecosc20,l,F2,3.0) 
call time rstatus(iectimer,ist) 
if(ist . ne.9) print •,'probleem met wachttijd' 
call time rstatus(iectimer,ist) 
call delms (20) 
if(ist.ne . 15) go to 37 
call delms (20) 

ia• 2 
go to 40 

CONTINUE 
DO ipa•l,IP 
call reacleds (iecreac , (ipa - 1), (1+32)) 
END DO 

call reacpanelen(iecreac,IP,IRT,l,IR) 

C*****ANALYSE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 
C KNOP : LINKS•OMLAAG, RECHTS•OMHOOG !!!!!! 

DO IPZ•l,IP 
IF(IR(IPZ,l) . EQ.l.AND . IA.EQ.l) AN•'A' 
IF(IR(IPZ,l) .EQ . 32 . AND.IA . EQ . l) AN•'S' 
IF(IR(IPZ,1) . EQ.l.AND.IA.EQ.2) AN•'S' 
IF(IR(IPZ,1) .EQ . 32.AND . IA . EQ.2) AN•'A' 
IF(IR(IPZ, l) . EQ . 0) AN•'O' 
write((9+IPZ),' (214,A4)') J,IY,AN 

TWEED! 
COMPLEX 

1 L!Dl+LED6 

print *,'J, IY, PP, REAC, A/S/0: ',J,IY,IPZ,IR(IPZ,l),' ',AN 
END DO 
DO ipb•l,IP 
call r eacleds(iecreac, (ipb-1),01 
END DO 

100 CONTINUE 

DO IPT•l,IP 
CLOSE(UNIT•(9+IPT)) 
END DO 
PRINT*,' VERDELING',IVERDY 

c**** Stop en reset iec-kanaal. 
CALL IECSTOP 

C**** Het redden 
999 continue 

c---------------
STOP 
END 

van belangrijke data na een foutmelding************* 

save-programma 



FO F1 F2 FLI- F1 

200 . 000 200.000 400.000 400.000 266.667 66.667 
200.000 400 . 000 600 . 000 600.000 450.000 50.000 
200.000 600 . 000 800 . 000 800.000 640.000 40.000 
200.000 800 . 000 1000.000 1000.000 833.333 33.333 
200.000 1000 . 000 1200 . 000 1200 . 000 1028 . 571 28.571 
200 . 000 1200.000 1400.000 1400.000 1225.000 25.000 
200.000 1400.000 1600.000 1600.000 1422.222 22.222 
200 . 000 1600.000 1800.000 1800.000 1620.000 20.000 
200 . 000 1800.000 2000.000 2000.000 1818 . 182 18.182 ( sess1'e aen E 
350.000 350.000 700.000 700.000 466 . 667 116.667 
350.000 700.000 1050.000 1050.000 787.500 87.500 
350 . 000 1050.000 1400.000 1400.000 1120.000 70.000 
350 . 000 1400.000 1750.000 1750.000 1458.333 58.333 
350 . 000 1750.000 2100.000 2100 . 000 1800.000 50.000 
350 . 000 2100 . 000 2450.000 2450.000 2143.750 43.750 
350 . 000 2450.000 2800.000 2800.000 2488.889 38.889 
350 . 000 2800.000 3150.000 3150.000 2835.000 35.000 
350 . 000 3150.000 3500 . 000 3500.000 3181. 818 31. 818 
200.000 200.000 400.000 400.000 300 . 000 100.000 
200 . 000 400.000 600.000 600.000 480.000 80.000 
200 . 000 600.000 800.000 800 . 000 666.667 66.667 
200.000 800.000 1000.000 1000 . 000 857.143 57.143 
200 . 000 1000.000 1200 . 000 1200.000 1050.000 50.000 
200 . 000 1200.000 1400.000 1400.000 1244.444 44.444 
200.000 1400.000 1600 . 000 1600.000 1440.000 40.000 
200.000 1600.000 1800.000 1800.000 1636.364 36.364 
2 00 . 000 1800.000 2000 . 000 2000 . 000 1833.333 33.333 
3 50.000 350.000 700 . 000 700.000 525.000 175 . 000 
350.000 700.000 1050 . 000 1050.000 840.000 140.000 
350.000 1050.000 1400.000 1400.000 1166.667 116.667 
350.000 1400.000 1750.000 1750.000 1500.000 100.000 
350.000 1750 . 000 2100.000 2100.000 1837.500 87.500 
350.000 2100.000 2450.000 2450.000 2177.778 77.778 
350.000 2450.000 2800 . 000 2800.000 2520.000 70.000 
350 . 000 2800.000 3150 . 000 3150 . 000 2863 . 636 63.636 
350.000 3150 . 000 3500.000 3500.000 3208.333 58.333 




