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In dit verslag worden een aantal auditieve maskeringsexperimen
ten beschreven. De experimenten zijn uitgevoerd zowel met de 
drempel- ala met de lateraliaatiemethode. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een maskeerder en een testtoon. De maskeerder is 
eeu ruisbaud van of 2-4 kHz of van 2,5-3,5 kHz. De teattoon 
is een·zuivere toon van 3 kHz. 

De metingen die met deze methoden zijn verricht hebben tot doel 
meer inzicht te verschaffen in de mechanismen die bij het op
treden van auditieve maskering een rol spalen. 
De hier beschreven meting en droegen voornamelijk een oriente
rend karakter, zoda.t nagegaan kon en nog kan worden voor welke 
metingen het zinvol is om in de toekomst dieper op in te gaan. 

Met behulp van gestileerde excitatiepatronen is geprobeerd om 
de resultaten van de verrichtte lateraliaatiemetingen, d.w.z. 
de gemeten maskering als funktie van het ruis- en teattoolUli
veau, te verklaren. 
Voor d1t doel zijn van een aantal gebruikte testtonen en ru1s
banden de excitatiepatronen getekend. 
Er is gepoogd een korrelatie te ontdekken tusaen het oppervlak 
van het excitatiepatroon van de testtoon dat boven het opper
vlakvan het excitatiepatroon van de ruis uitsteek~ met de 
lUidheid van de gem~,skeerde testtoon. 
D1.t is maar ten dele gelukt, zodat het zeker zinvol is om hier 
in de toekomst dieper op in te gaan. 
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1.1 Anatomie en fysiologie van het oor 

Deze onderwerpen zullen hier heel beknopt behandeld worden. 
Voor een uitgebreidere beschrijving en literatuurverwijzingen 
zie het rapport van Bezemer (1). 

Het oor is te onderscheiden in drie gedeelten: het uitwendig 
oor, het midden oor en het binnen oor. 

Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. 
De gehoorgang is afgesloten door het trommelvlies. 

Het middenoor wordt gevormd door een holte in het rotsbeen. 
Deze holte bevat de drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en 
stijgbeugel). De gehoorbeentjes dienen voornamelijk om de 
akoestische impedantie van lucht aan te passen aan de impedan
tie van de vloeistof in het slakkehuis. 

Voor een schematische tekening van het oor met uitgerold 
cslakkehuis zie f'iguur 1.1 .. 
Het,binnenoor bestaat uit h,et slakkehuis, dat gevormd wordt 
door een spiraalvormige holte in het rotsbeen. 
Deze holte is met een vloeistof gevuld. 
Het slakkehuis bevat twee vliezen: hat Reissner me~braan en 
het basilair membraan. De stijgbeugel brengt de geluidstril
lingen via het ovale venster over op de vloeistof' in het slak
kehuis. Hierdoor ontstaat er op het basilair membraan een 10-
pende golf'. 
Bij het ronde vensteris het basilair membraan smal en stijf' 
en wordt naar het helicotrema toe (zie f'iguur 1.1) steeds 
breder en slapper. Hierdoor is de omhullende van de lopende 
golf' af'hankelijk van de plaats op het membraan. 
Voor iedere f'requentie heeft deze omhu1lende een maximum op 
een andere plaats van het membraan. 
Hoge frequenties exciteren het membraan bij het ronde venster 
en lage f'requenties bij het helicotrema. 
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figuur 1.1: schematischa tekening van het Dor 

Zo ontstaat er een fr?quentie-plaats trans forma tie van het ge
luid op het membraan. Hierdoor is het oor in zekere mate in 
staat om de verschillende frequentiecomponenten van een ge
luidssignaal te onderscheiden (Fourier-analyse). 

Het basilairmembraan geeft de trilling door'aan de haarcellen t 

dat zijn de echte receptorcellen, die over de hele lengte ver
spreid tegenhet membraan aan liggen. 
De haarcellen wekken elektrische spanninkjes op die via zenuw
vezels naar de hersenen worden overgebracht. 
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1.2 Maskerine; 

Van ieder signaal kan de gehoordrempel worden bepaald. 
De gehoordrempel ia dat geluidaniveau waarbij gemiddeld 50',,6 
van de aangeboden stimuli wordt waargenomen. Dit niveau is van 
een aantal faktoren afhankelijk, zoala de frequentie, de duur 
en de vorm van het signaal. De drempel kan van peraoon tot 
peraoon verachillen, omdat iedereen andere oren heeft. 
Bij dezelfde persoon kan de drempel van moment tot moment ver
schillen, omdat de drempel afhankelijk is van b.v. aandacht 
en van een aantal stochastiache faktoren in het auditieve 

.ayateem. __ 
Het geluidsniveau bij deze drempel bedraagt per definitie 
o dB 8L (sensation level). De drempel kan ook uitgedrukt wor
den in dB 8PL (aound presaure level). Per de fini.tie is 0 dB 
8PL gelijk aan dat geluidaniveau dat overeenkomt met een ge
luidadruk van 20. p.pa:(= 2.10-5 N/m2) 0 

We apreken van maakering ala de aanwezigheid van een tweede 
signaal (de maakeerder M), een verhoging van de gehoordrempel 
van het eerate aignaal (de teattoon T) veroorzaakt. 
We breiden de A~Jinitie van !!laakering uit i.v.m. de nog te be-,. 
schrijven lateralisatiemethode. Onder maakering zullen we, 
naast de bovengenoemde drempelverhoging, ook verstaan de luid
hei9J!ve:l='minde:;:ing van een geluid t.g.v. een ander geluid. 

In dit veralag is voor de testtoon steeds een sinuavormige 
toon genomen met een vaste frequentie en voor de maakeerder 
witte ruia met een bepaalde bandbreedte. 

In het tijddomein onderacheiden we drie soorten maskering, die 
in figuur 1.2 zijn aangegeven: 
- voormaakerin~: de teattoon gaat aan de maskeerder vooraf, 
- simultane maakering: de testtoon wordt simultaan met de mas-

keerder aangeboden, 
- namaakerine;: de testtoon wordt na de maskeerder aangebodeno 
Voormaakering en namaskering zijn beiden een onderverdeling 
van niet-simultane maakering. 
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test.t.Gon T 
Ii' If' ""r'-

mask.eerder M 
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,. ...... + 
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" 
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figuur 1.2: soorten maskering 

At 
". 

namaskering 

• 

~ tiJ'd 

In dit verslag zijn voora1 maskeringsexperimenten verricht in 
het tijddomein als funktie van 6 t, d!,w.z. dat de plaats van 
de testtoon T in de tijd too.v. de maskeerder M wordt geva.ri-
~erd. 
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1.3 Doel van de stage 

Het doel van de stage is geweest het verrichten van een aantal 
maskeringsexperimenten in het tijddomein zowel met de drempel
als met de lateralisatiemethode. 
Met de lateralisatiemethode zijn een aantal maskeringsexperi
menten verricht als funktie van het ruis- en testtoonniveau. 

AIle metingen zijn verricht met een opstelling die door de 
P9202-computer van Philips wordt bestuurd. De computer zorgt 
voor het aanbieden van de stimuli en v~~r het automatisch ver
hogen of verlagen van het geluidsniveau (zie hfd.4). 

De metingen zullen voornamelijk een orrienterend karakter dra
gen,zodat nagegaan kan worden voor welke metingen het zinvol 
is om in de toekomst dieper op in te gaan .. 
Misschien kan dan ook een model voor het. gevoeligheidsmecha
niame (zie hfd.2) gevonden worden in aansluiting op hat werk 
van Vissers (2). 

Er zal ook een poging worden gedaan om de maakeringsmetingen 
uitgevoerd met de lateralisatiemethode ala funktie van het 
ruis- en testtoonniveau te verklaren. 
V~~r deze verklaring zal gebruik worden gemaakt van benaderde 
excitatiepatronen (zie hfd.?). 
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2.1 Gevoeligheid 

Als er een stimulus wordt aangeboden, dan ontstaat er op het 
basi1air membraan een bepaa1d excitatiepatroon. 
De informatie over dit patroon wordt door een aanta1 naast 91-
kaar liggende kanalen doorgezonden~ reder informatiekanaa1 
komt OVereen met een bepaa1d gebiedje van het basi1air mem
braan. We kunnen ons nu voorstellen, dat er in ieder kanaal 
een soort automatische volumeregelaar is opgenomen die de ge
voeligheid van het betreffende kanaal instelt. 
De instelling van de gevoeligheid ziet er bijvoorbeeld uit als 
in figuur 2.1. 

l' geluids
I niveau 

maskeerder 

, gevoe1igi heid I 
~---.----:----. y-

rustniveau 

t 

figuur 2.1: a.:l:,nge,boden maskeersignaal en bijbehorende 
gevoe1igheidsverandering 

Ongeveer 200 ms na het beind1gen van" de stimulus is de 
gevoeligheid weer terug op het rustniveau. 

) 

t 

t 
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2.2 Laterale suppressie 

De genoemde informatiekanalen blijken elkaar momentaan zijde
lings te beinvloeden. Deze zijdelingse onderdrukking heet la
terale suppressie, zie figuur 2.2. 

schouders 
~~ 

1 

stimulus --4 f 
excitatie na 
laterale suppressie) f 

figuur 2.2: laterale suppressie 

Als we een smalle ruisband als stimulus nemen dan zal er wei
nig laterale suppressie optreden. Maken we de ruisband breder 
dan zal er meer suppressie optreden. 
De onderdrukking wbrdt minder als de kanalen verder van 

! 

elkaar verwijderd ~ijn. 
In het 
aan de 
als ze 
minder 

midden van de ruisband 
randen. Dit komt omdat 
bij elkaar in de buurt 
kanalen onderdrukt dan 

treedt meer onderdrukking op dan 
de kanalen elkaar onderdrukken .. 
liggeno De randen worden door 
het midden van de band. Dit is 

in figuur 2.2 zeer schematisch aangegeven voor drie informatie
kanalen. Dit effekt heet het schoudereffekt. 

2 __ }. Overd:ek.tins, 
-.. ..... ~- ~-----.. --=-.~:-.",," -'- ,-

Overdekking is een overlapping van excitatiepatronen van de 
maskeerder M en de testtoon T. 
Deze overdekking heeft een verhoging van de gehoordrempel tot 
gevolg, omdat er een minimale signaal-ruis verhouding nodig is 
v~~r de auditieve detektor om de toon in de ruis waar te nemen. 
Dus als het maskeerniveau wordt verhoogd, moet ook het test
toonniveau worden verhoogd. 
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In hat tijddomain krijgen we het beald dat weergegeven is in 
figuur 2.3. 

testtoon T 
1':'0 

maskeerder M drempe1 van T 

< 

stimulus --~) t 

figuur 2.3: ovardekking in het tijddomein 

In het frequentiedomein neemt de overdekking toe naarmate de 
bandbreedte van de ruis toeneemt (bij simultaan aanbieden van 
de ruis met de testtoon) totdat T geheel is overdekt. 
Hierdoor heeft een nog grotere bandbreedte geen verhoging van 
de overdekking meer tot gevolg; zie hiervoor figuur 2.4. 

M M' r-- -;r;:--. 
t I 
I I 
I 

t t 

,-- ... -'.,..... M' 
I - '" 

I M "-
IT" . 'Cc::S," f , 

I '-

stimulus -~} f respons -~') f 

figuur2.4: overdekking in het frequentiedomein. 

De in dit hoofdstuk besproken verschijnselen zl.Jn niet afzon
der1ijk te meten, zie verder hoofdstuk 5 en/G. 
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3. Meetmethoden .. _ ....... _--_ ......... -

3 .. 1 Indeling OE basis van criterium 

3.1.1 Drempelmethode 

Bij de drempelmethode wordt de gehoordrempel voor een bepaalde 
stimulus (testtoon T) bepaald. 
Hierbij is het criterium waar van uitgegaan wordt of de proef
persoon de aangeboden stimulus wel of niet hoort •. 
Het niveau van de testtoon wordt zodanig gewijzigd tot de ge
hoordrempel voor die situatie is gevonden. 
Over de uitvoering zie 3.3. 

3.1 .. 2 Bovendrempelige methode 

Dit is een methode waarbij de testtoon steeds goed waarneem
baar is. In plaats van het criterium wel!niet'horen moet van 
een ander criterium worden uitgegaan. 
De in di t verslagge bruikte bovendrempelige methode is de, ... "" 
lateralisatiemethode. 

Bij de l~teralisatiemehode wordt gebruik gemaakt van het feit 
dat als de proefpersoon aan beide oren tegelijkertijd een toon 
kri.jgt aangeboden"hij ergens in jn hoofd een gehoorsensatie 
ervaart. Ala beide oren van de proefpersoon identiek zijn, dan 
ervaart hiJ de gehoorsensatie in het midden van zijn noofd, 
d.w.z. in een punt ergens in het mediane vlak vanzijn hoofd. 
Als het niveau van sen der tonen wordt gewijzigd, dan ver
plaatst de gehoorsensatie zich in de richting van het oor waar
aan de toon met het hogere niveau wordt aangeboden. 
Op het en~ oor bieden we maskeerder en testtoon aan. Op het 
andere oor bieden we een ijktoon aan die op het niveau na ge
lijk aan de testtoon is. 
Lateraliseren is het 'zodani& van een grootheid in een 
binauraal experiment, dat de bijbehorende gehoorsensatie zich 
in het midden van het hoofd bevindt. 
De la1:;eralisatiewaarde, di t is het ni veauverschil tussen test-
to-on en ijktoon, is een maat voor de maskering veroorzaakt 
door maskeerder M .Vo-or de ui fvoering zie 3.3. 
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3.2 Indelingop basis van meetstrategie 

3.2.1 Instelmethode 

Bij de instelmethode kan de proefpersoon zelf door middel van 
een instelpotentiometer bij gegeven onafhankelijke variabele, 
de afhankelijke variabele op grondvan zijn perceptieve indruk 
instellen .. 

Zo kan de proefpersoon bij een maskeringsexperiment b.v., bij 
een gegeven maskeerder, het niveau van de testtoon zodanig 
instellen dat aan het beoogde criterium wordt voldaan. 

3.2.2 Gedwongen keuze methode 

Bij de gedwongen keuze methode krijgt de proefpersoon direkt 
na elkaar twee stimuli (A en B) aangeboden. 
Deze stimuli worden volstrekt willekeurig aangeboden. 
De proefpersoon moet nu kiezen of de volgordeAB of BA was. 
Deze methode wordt de 2AFC";methode genoemd (two alternative 
forced choice) .. 
Bij de drempelmethode kiezen we bov. v~~r A een maskeerder met 
testtoon envoor B dezelfde maskeerder zonder testtoon .. 
De proefpersoon krijgt een r.eeks aanbiedingen met de stimuli 
A en B in willekeurige volgorde. 
Als de proefpersoon steeds de goade volgorde aangeeft dan is 
de testtoon kennelijk nog hoorbaar en wordt de testtoon zachter 
gemaakt-" Als de test to on niet meer waarneembaar is dan zal de 
proefpersoon slechta in ongevear de helft van de gevallen de 
juiste volgorde aangeven (50% gokkans) en moet de testtoon 
luider gem~akt worden .. 
Als de proefpersoon in 7~ van. de gevallen de juiste volgorde 
aangeeft, dan is de drempel gevonden. 
Voor de uitvoering zie 3.4. 
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3 .. 3 Uitvoering meetmethoden en discussie 

Bij de drempelmethode wordt bij de instelmethode voortdurend 
na elkaar met een bepaald rustinterval maskeerder met testtoon 
aangeboden. De proefpersoon moet nu de testtoon zo regelen tot 
hij de testtoon net niet meer meent te horen. 
Dit niveau van de testtoon wordt nu als gehoordrempel genomen~ 

Bij de gedwongen keuze methode worden de stimuli na elkaar op 
een oor aangeboden, dus AB of BA, in willekeurige volgorde. 
De proefpersoon hoort dus of eerst maskeerder met testtoon en 
daarna aIleen de maskeerder of omgekeerd. 
In dit geval wordt als gehoordrempel dat niveau genomen waarbij 
75% van de antwoorden goed zijn. 

Bij de lateralisatiemethode wordt aan -het ene (b.v. het rechter) 
oor altijd de maskeerder plus testtoon aangeboden enaan hat 
andere oor altijd de ijktoon. 
De proefpersoon regelt met de instelmethode de ijktoon nu zo 
dat de gehoorsensatiezich in het midden van het hoofd bevindto 
De lateralisatiewaarde is in dit geval het niveauverschil tus
sen_de testtoon en de ingestelde ijktoon. 

OCl~-:bij _ de' gedwongen keuze methode wordt -aan het-- ene oor a1';" 
tijd maskeerder en testtoon aangeboden en aan he-t andere aI-

,t:-:ljd de ijktoon-"lc. zodat er van een gedwongen keuze strikt g,eno
men geen sprakeis. 
De gedwongen keuze wordt in feite hier verkregen doordat de 
proefpersoon te kennen moet geven of hij de gehoorsensatie 
links dan weI rechts van het.midden ervaart. 
Een eehte gedwongen keuze zou verkregen worden door de kanalen 
links en rechts willekeurig te verwisseleno Dit gaat niet zo
maar, omdater dan maskering over verschillende oren wordt ge
meten en beide oren niet hetzelfde hoeven te zijn. 
Hierdoor is de gedwongen keuze bij de lateralisatiemethode in 
feite een soort instelmethode, waarbij aIleen het niveau auto
matisch veranderd wordt (in de computer bestuurde opstelling, 
zie hfd.4). 
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De gedwongen keuze methode heeft bij de drempelmethode volgens 
mij erg veel zin, omdat er hier van een echte keuze sprake is 
en omdat ik de instelmethode hier wegens het ontbreken van 
ruis zonder testtoon toch steeds vrij lastig en onnauwkeurig 
vond. Omdat de proefpersoon nooit een maskeerder zonder test
toonkrijgt aangeboden is vergelijking onmogelijk. 
In de buurt van de drempel kan de testtoon vaak niet meer wor
den gehoord, terwijl bij vergelijking de ruis met testtoon weI 
anders blijkt te klinken. Hierdoor kan bij de gedwongen keuze 
methode vaak een lagere drempel (1 of 2. dB) worden gevonden. 
Om deze redenen is de instelmethode bij drempelmetingen door 
mij niet gebruikt. 
De instelmethode werkt weI veel sneller (b.v. 2. minuten) dan 
de gedwongen keuze methode (b.v. 10 minuten). 

Bij de lateraliaatiemethode heeft de gedwongen keuze methode 
mijna ineziens geen eukele verbetering in de nauwkeurigheid 
tot gevolg, omdat er van een echte keuze geen sprake is en om
dat het instellen hier even makkelijk en nauwkeurig was ale 
bij de gedwongen keuze~ 
De behaalde nauwkeurigheid met beide methodes isongeveer ge
lijk aan denauwkeurigheid be~aald met degedwongen keuze 
methode bij drempelmetingen. 
Omdat de nauwkeurigheid dus vrijwel gelijk is, heb ik bij la
teralisatiemetingen zowel van de instelmethode ala van de 
gedwongen keuze methode gebruik gemaakt. 

De gedwongen keuze methode in de computer bestuurde meetop-
stelling geImplementeerd m.b.v. de procedures PEST en MML. 
Deze worden in 3.4 besproken. 

V~~r een beschrijving van de signalen zie 4.2. 
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3.4 Procedures voor de gedwongen keuze methode 

3.4.1 Inleiding 

Bij fysiologische methoden worden d .. m. e1ektroden elektr1sche 
potentiaaltjes in zenuwve4els of in de hersenen gemeten als 
respons op akoestische signalen. 

Bij psychofysische methoden wordt het verband bepaald tussen 
€len akoestisch signaal (in het algemeen €len fysische stimulus) 
en de subjektieve waarneming ervan door €len proefpersoon. 
Alle in dit verslag verrichtte experimenten zijn uitgevoerd 

.. ·m~~~ psych6fysis~.he> methoden. 

Een begrip dat erg belangrijk is bij de psychofysische methoden 
is de psychometrische kromme. 
Zowel de drempel- als de latera1isatiewaarde zijn in het alge
meen stochastische grootheden, d.w.z. dat deze grootheden aan 
toevallige variaties onderhevig zijn. 
We kunnen nu de kans uitzetten dat €len bepaalde stimulus wordt 
waargenomen tegen het geluidsniveau" 
We krijgen dan €len kromme, die de psychometrische kromme ge
noemd wordt. Deze kromme wordt benaderd door een cumulatieve 
normale verdeling. 
De psychometrische kromme ziet er b.v. uit als in figuur 3 .. 1 .. 

We definieren nu de drempelwaarde Ld als het 50%-punt van de 
psychometrische kromme, dus dat geluidsniveau waarbij gemid
deld de helft van de aangeboden stimuli wordt waargenomen. 

100 

kans op I waarnemen 
stimulus 

(%) 50 

o 

----- -----.---- ........ -~---

> 

figuur 3.1: psychometrische kromme 
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3.4.2 PEST-procedure 

De PEST-procedure is een computerprogramma dat automatisch het 
aan te bieden stimulusniveau bepaald. 
De PEST-procedure zal hier besproken worden voor de drempelme
thode en kan op dezelfde manier voor iedere andere methode be
sproken worden (b.v. voor de lateralisatiemethode). 
PEST is een afkorting van Parameter Estimation by Sequential 
Testing. 
Een uitgebreide beschrijving van de PEST-procedure kan gevonden 
worden in het rapport van Zelle (3), waarin tevens in een apar
te bijlage de computerprogramma's vermeld staan. 
De werking van de PEST-procedure zal hier dan oak slechts glo
baal behandeld worden. 

De drempelwaarde is gedefinieerd als het 50%-punt van de psy
chometrische kromme. 
Omdat door gokken al een kans op goed waargenomen stimuli van 
50 % aanwezig is, bevindt de op deze manier bepaalde 
psychometrische kromme zich tussen de 50 en 100';6. 

Om deze reden zoekt de procedure naar het 75%-punt, dat in dit 
geval dedrempelwaarde aangeeft. 
De.PEST-procedure bepaalt nu voortdurend aan de hand van de va
rige meetpunten welke waarde de testtoon moet hebben am te 
convergeren naar de drempelwaarde. 

De proefpersoon beg:tnt met het met de hand instellen van de 
drempelwaarde volgens de instelmetho.de. 
Omdat de procedure nauwkeurig de drempel bepaalt, is bij deze 
voorinstelling geen grote nauwkeurigheid vereist. 
De voorinstelling moet wel ongeveer kloppen, omdat de procedure 
anders.meer tijd nodig heeft om de drempel te bepalen .. 
De gevonden drempel is onafhankelijk van de voorinstelling. 
De beginwaarde die de PEST-procedure gebruikt voor het aan te 
bieden niveau, wordt nu gelijk genomen aan de drempel bij de 
.voorinstelling verho0gd~~~m~~t· 6 dB. 
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Het eigenlijke programma heeft de volgende taken, die hieron
der besproken zullen worden: 
- bepalen wanneer de stimuluswaarde veranderd moet worden, 
- bij een verandering het volgende niveau bepalen, 
- bepalen van een stopcriterium en de berekening van de drem-

pelwaarde. 

Het bepalen wanneer de stimuluswaarde veranderd moet worden 

Het programma begint met Ngoed = Ntotaal = 0. 
Bij een goed antwoord worden zowel Ngoed als Ntotaal een opge
hoogd. Bij een fout antwoord wordt alleen Ntotaal een opge
hoogd. 
Het programma bepaalt of er van niveau veranderd moet worden 
met de volgende formules: 

Nbovengrens = 0,75 x Ntotaal + 1 

Nondergrens = 0,75 x Ntotaal - 1 

Ala Ngoed groter is dan Nbovengrens dan wordt het niveau ver
laagd, als Ngoed kleiner is dan Nondergrens dan wordt het ni
veau verhoogd en bij Ntotaal = 20 wordt er gestopt. 
Als er van niveau ver~nderd wordt dan wordt er weer begonnen 

met Ngoed = Ntotaal = 0. 

De werking van dit onderdeel van het programma is uitgezet in 
figuur 3.2. 
In deze figuur staat het aantal goede responsies bij gelijke 
stimuluswaarde uitgezet als funktie van het totaal aantal res
ponsies. Een fout antwoord betekent (start in de oorsprong) 
een hokje naar rechts en een goed antwoord een hokje diagonaal. 
Zo ontstaat er een zig-zag lijn. 

In de figuur staan de lijnen die Nbovengrens en Nondergrens 
aangeven,getekend als funktie van Ntotaalo 
Als de zig-zag lijn in de gearceerde band tussen deze twee 
lijnen in blijft (inclusief de rand), wordt het stimulusni
veau niet veranderd. Als de lijn buiten de band komt, wordt 
het niveau veranderd en begint het verhaal van voren af aan in 
de oorsprong. 
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Ala de lijn boven de band terecht komt dan zijn er teveel goe
de responsies geweest en wordt het niveau verlaagd en komt de 
lijn onder de band dan zijn er te weinig goede responsies ge
weest en wordthet niveau verhoogd. 
Komt de lijn rechts van de band terecht (Ntotaal = 20), inclu
sief rand dan wordt aangenomen dat het 7;P;b-punt voldoende 
dicht benaderd is en wordt de procedure gestopt. 
Deze gearceerde band wordt het betrouwbaarheidsinterval ge
noemd. 

Bij een verandering het volgende niveau bepalen 
De maximale stapgrootte is 4 dB. Deze stap wordt tevens ala 
eerste stap gebruikt. 
De richting van de verandering voIgt uit het vorige onderdeel. 
De stapgrootte wordt gehaiveerd als de richting van de veran
de ring omkeert. 
De stapgrootte_ wordt verdubbeid (tot de maXimale stapgrootte. 
is bereikt) bij de derde en volgende stappenin dezelfde rich
ting. Bij de derde stap wordt aIleen verdubbeldals v66r de 
laatste omkering de laatste stap niet uit een verdubbeling 
voortkwam (regel voor asymmetrie, zie verderop). 

Het bepalen van een stopcriterium en deberekening Van dedrem
pelwaarde 
Het programma atopt als de stapgrootte 0,5 dB is .geworden. 
~eze stap wordt nog uitgevoerd en het laatste niveauwordt ala 
drempelwaarde genomeno 
Als het totale aantal trials, waarbij een niveauachter elkaar 
wordt aangeboden, gelijk aan 20 wordt.,.dan wordt het dan gel
dende niveau ala drempelwaarde genomen .. 
Ala het totale aantal trials van een meetpunt gelijk aan 100 
wordt dan stopt het programma en is er geen drempel m"b .. v. de 
PEST-procedure gevonden. 

Bij bethndiging van de PEST-procedure het nog .mogelijk om". 
de psychometrische kromme, die dus tussen de 50 en 100 % ligt, 
te laten berekenen en het 75 %-punt. Ditis niet altijd moge
lijk omdat er niet altijd voldoende aangeboden niveaus voor
handen zijn om een betrouwbare kromme te kunnen berekenen. 
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Als het programma er op 100 trials uitspringt dan kan er mees
tal wel een 7?%-punt berekend worden, omdat er dan genoeg meet
punten zijn. Dit 7~~-punt is in dit geval meestal een goede 
benadering voor de drempelwaarde. 

De regel voor asymmetrie dient om oscilleren rond de drempel 
tegen te gaan, althans oscillaties met een top-top waarde van 
4 dB. Oscillaties met een top-top waarde van kleiner dan 4 dB 
kunnen Diet optreden. 
In de praktijk traden oscillaties met een top-top waarde van 
vooral 5 dB toch nog weleens op .. -
De reden dat oscillaties in de praktijk toch optreden is het 
volgende.Bij verlaging van het stimulusniveau is het vaak mo
gelijk om deels"onbewust"toch nog verschillen te blijven horen. 
Als er- eenmaal een paar foute antwoorden gegeven zijn, kan men 

_deze verschillen niet meer exakt aanduiden. Hierna moet de 
testtoon soms weI 6 tot 8 dB luider gemaakt worden voordat de 
testtoon weer echt gehoord wordt, waarna weer opnieuw tot de 
drempelwaarde genaderd kan worden. 

Het verdient mijns insziens aanbeveling om te onderzoeken of 
deze oscillaties voorkomen kunnen worden door nog meer regele 
voor asymmetrie in te voeren. 
Hierdoor kunnen de nogal onaangenaam lange metingen bekort 
worden. 
Een voorbeeld van een drempelbepaling is weergegeven in -figuur 
3.3 en een voorbeeld van een oscillatie in figuur 3.4. 
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figuur 3.4: voorbeeld van een oscillatie van 5 dB 

Een mogelijkheid om oscillaties van 5 dB te voorkomen is om de 
regel voor asymmetrie uit te brei den voor de vierde stap in de
zelfde richting. De regel wordt dan: bij de derde en vierde 
stap in dezelfde richting wordt alleen verdubbeld als v66r de 
laatste omkering de laatste stap niet uit een verdubbeling 
voortkwam (eventueel alleen voor stappen van 1 dB). 

3.4.3 MML-procedure 

Als alternatief v~~r de PEST-procedure is de MML-procedure in 
ontwikkeling. Hierdoor heb ik gee~_~chte metingen met deze 
procedure verricht, maar aIleen help.en testen... __ 
Ik zal hier slechts zeer kort ingaan op de werking van deze 
procedure {MML = ~ethod of ~ximum likelihood) ~ 

'. 
Met behulp van alle meetpunten wordt een schatting van de 
drempel- of lateralisatiewaarde gemaakt en tevens van de bij
behorende standaarddeviatie. Het volgende stimulusniveau wordt 
nu bepaald door de berekende drempelwaarde te nemen plus of 
min de standaarddeviatie. 
De MML-procedure convergeert veel sneller dan de PEST-proce-. 
dure. De MML-procedure is wel veel gevoeliger v~~r per ongeluk 
foute antwoorden (verkeerde knop kiezen als de testtoon b.v. 
nog duidelijk gehoord wordt). 
V~~r meer informatie over de MML-procedure wordt verwezen naar 
dokumentatie van Bezemer. 



- 25 -

4.1 Meetopstellins 

De meetopstelling staat beschreven in appep.dix A.l .. 
Zowel voor de drempel- als voor de lateralisatiemetingen is 
van deze opstelling gebruik gemaakt .. 
Met behulp van een computer worden hiermee de testtoon, ijk
toon en de maskeerder gegenereerd. 
Vaor de beschrijving van deze signalen zie 4.2. 

4.2 Meetsignalen 

Bij de drempelmetingen is gebruik gemaakt van een maskeerder 
(ruis) en een testtoon (zuivere toon)~ 
Bij lateralisatiemetingen is tevens gebruik gemaakt van een 
ijktoon. Bij drempelmetingen liVordt eerst een maskeerder zon
der testtoonAlangeboden en. dan eeil.. maskeerder met: testtoon 
of omgekeerd. 
Bij de drempelmetine;en zien de signalen er uit als weergegeven 
in figuur 4.1. 

. -'" 
.. ree:lit&!: 
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I. , ~ ,.;---
-~flO ms 

~- - - - - - - - - - -~ 
I 25e'~ms:, 

t ~ 600 . 'I y- - --- -.- -- - - ..... - - :- -.- - ...: - --- - - - - - --)t . 
figuur 4.1: meetsignalen·drempelmetingen 
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De testtoon kan ook in het eerste ruisblok zitten .. 
Inklusief stijg- en daaltijden duurt het ruisblok260 ms. 
De ~t wordt gevarieerd van -350 tot +250.mso 
Van -350 tot -250 m~ is er sprake van voormaskering; bij een 
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A t van -250 tot 0 ms is er sprake van simultane maskering 
en van 0 tot +250 ms is er sprake van namaskering (zie fig 4.1). 
In de testtoon komt een vlak. stuk voor met een duur van 5 ms. 
Er zijn ook enkele metingen verricht waarin dit vlakke stuk 
weggelaten is (testtoonduur is dan 20 ms). De testtoonfrequen-

'tie is 3 kHz en de ruisband heeft een bandbreedte van 2 - 4 
kHz. Het niveau van de ruisband wordt uitgedrukt in dB/Hz. De 
amplitude van de testtoon is tijdens het experiment variabel. 
Bij lateralisatiemetingen zien de signalen er uit als weerge
geven in figuur 4.2. 

testtoon 
ruts 

t -. ------ ---

, links: 

I , 

-~ ~lQ m~: 1?_ .ms- --i ~ t 
~-----~:--:_~---25U1rrS- -~ (ms) 

:i.jktoon 

Bij lateralisatiemetingen is tijdens het experiment de testtoon 
konstant en de ijktoon variabel. Ook met lateralisatie zijn 
enkele metingen verricht met een testtoon van 20 ms. De signa
len zijn verder hetzelfde als bij de drempelmetingen. 
Om het lateraliseren (3.1.2) te vergemakkelijken, is het compu
terprogramma later zo gewijzigd dat het he1e stimuluspatroon 
3 keer achter elkaar wordt aangeboden. Hierbij is (voor het ge
mak}weer 600 ms voor de afstand tussen de ruisblokken genomen" 
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5.1 Uitvoering 

Voor de uitvoering is steeds gebruik gemaakt van de gedwongen 
keuze methode met de PEST-procedure. 
Iedere meting is maar een keer verricht. 
Ten eerste omdat de PEST-procedure een maximale afwijking ver
toonde van __ p.1us 0 f min 2 dB en een standaarddeviatie van.onge
veer:.~~dB .. 
Ten tweede was iedere meting nogal tijdrovend. Per meting wa
ren gemiddeld 45 a 50 aanbiedingen nodig voordat de PEST-pro
cedure de drempelwaarde had gevonden. In hat snelste geval 
waren ongeveer 10 aanbiedingen per minuut mogelijk, zodat de 
meting dan nog ongeveer 5 minuten duurde. 
Een meetserie van 25 meetpunten nam dUB ruim 2 uur in beslag. 

Alle experimenten zijn verricht met een ruisband van 2 - 4 kHz 
tenzij anders vermeld en met een testtoonduur van 25 ms tenzij 
anders vermeld.· 

De gehoordrem}?el is bepaald als funktie van At, met het ruis
niveau als parameter. 

De gehoordrempels zijn gemeten bij vier verschillende proef ... 
personen. 

5 .. 2 Resultaten 

Bij mezelf is de gehoordrempel gemeten als funktie van At met 
vier verschillende niveaus voor de ruis, nl: 20, 30, 40 en 
50 dB/Hz. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.1. 
Bij mezelf zijn steeds ongeveer 30 meetpunten genomen. 

Bij de andere drie proefpersonen is alleen bij 20 en 50 dB/Hz 
gemeten. 
Dit is gedaan om tijd te besparen en omdat de tussengelegen 
waarden van het ruisniveau niet zo interessa.nt waren. 
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Tevens zijn er bij de andere proefpersonen maar 22 meetpunten 
genomen, dit ook om tijd te besparen. Nadat er bij mezelf ge
meten was, was het verloop van de maskeringskromme ongeveer 
bekend en konden er meetpunten in gebieden waar de maskering 
nauwelijks bleek te veranderen, weggelaten worden. 

De resul taten van aIle drempelmetingen als funktie van A t met 
een ruisniveauvan 20 dB/Hz als parameter zijn weergegeven in 
figuur 5.2. 
Dezelfde drempelmetingen maar dan met een ruisniveau van 50 
dB/Hz zijn weergegeVen in figuur 5.3. 

Tenslotte is er bij mezelf nog een serie bij eenruisniveau 
van 50 dB/Hz gemeten, waarbij de duur van de testtoon 20 ma is. 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4. 

In de figuren 5.1 tot en met 5.4 zijnvier verticale lijnen 
getekend. 
De gebieden buiten de buitenste twee lijnen zijn gebieden waar 
de testtoon zich volledig bUiten de ruis bevindt" 
In het linker gebied is er sprake van voormaskering en in .het 
rechter gebied van namaskering. 
Het gebied binnen de binnenste twee lijnen is een gebiedwaar 

~ . 

de testtaon zich volledig in de ruis bevindt. 
In dit gebied is er sprake van simultane maskering. 
In de overgebleven gebieden tussen de lijnen bevindt de test
taan zich gedeeltelijk in de ruis. 
Deze gebieden zijn avergangsgebieden tussen simultane en niet
simultane maskering. 
Deze vier lijnen markeren dus symmetrische gebieden. 

De aparte streepjes bij A t is -360 ms en 200 ms geven de 
waarde van de~··absolute drempel aan .. 
Absolute drempels zijn drempelwaarden gemeten zander de aanwe
zigheid van een maskeerder. Een lampje geeft in dit geval de 
stimulusintervallen aan (zie A.I meetopstelling) .. 
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5.3 Conclua1es 

Over het algemeen hebben alle gemeten krommes in het gebied 
van de simultane maskering een vlak verloop. 
Als in dit gebied het niveau van de maakaerder met 10 dB ver
hoogd wordt dan neemt de drempelwaarde met ongeveer 10 dB toe, 
zie figuur 5 .. 1. Het effekt van niveauveranderingen is in dit 
gebied dus lineair. 
V~~r de meting met een testtoonduur van 20 ms zie hfd.8 .. 
De gemetenkrommes voor de verschillende I'roefI'ersonen zien er 
vrijwel hetzelfde uit .. Alleen de absolute drempels verschillen 
van I'roefpersoon tot I'roefpersoon enigszins. 

In het gebied van de simultane maskering meten we overdekking. 
Als het gevoeligheidsmechanisme een zuiver multiplicatief ka
rakter draagt, dan meten we geen effekt va~ de gevoeligheids
instelling bij simultane ma.sker~ng. 
Is dit het geval dan heeft de gevoeligheidsinstel11ng evenveel 
verzwakking van de lu1dhe1d van de testtoon als d1e van de ru1s 
tot gevolg. 
Daar het gevoelighe1dsmechan1sme n1et zu1ver.multiplicat1ef is 
(zie Vissers (2»;' meten we een gering effekt in het simultane 
gebied. De krommes in figuur 5.1 tot en met 5.4 lopen in d1t 
gebied heel geleidelijk naar beneden. 
Laterale suI'I'ressie is miaschien wel aanwezig, maar de invloed 
ervan ia overal in hat simultane maskeringsgebied hetzelfde, 
want de testtoon en de masltaerder ondergaan de·zelfde varzwak
king .. 

De voormaskering zou een niet-causaliteit van het oor beteke
nen, hetgeen in strijd is met het causaliteitsbeginsel. 
Waarschijnlijk worden we ons later van het geluid bewust dan 
het geluid ons oor bereikt. Het excitatiepatroon van de test;... 
toon blijft nog ergens bestaan ook al is de testtoon reeds be
eindigd. Als de testtoon gevolgd wordt door een relatief sterk 
signaal dan vindt toch nog interaktie I'laats, zender tegen het 
causaliteitsbeginsel in te druisen .. 
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In het gebiedvan de namaskering meten we het herste1 van de 
gevoe1igheidsinste11ing. We meten hier we1 suppressie, want de 
invloed suppressie is terug te vinden in de gevoeligheid, maar 
het effekt ervan zit in de metingen verborgen. 
Er is aIleen iets van suppressie te zien als de frequentieband 
van de maskeerder wordt gevarieerd.,.en a11een met niet-simu.1tane 
maskering vanwege het momentane karakter van de suppressieo 

Bij €len.At van 130 ms was de gemet€ln drempe1 voor de testtoon 
zelfs iets lager (ongeveer 1 dB) dan de absolute drempe1, zie 
figuur 5.4. 
Waarschijnlijk is dit een kwestie van aandacht. 
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6.1 Uitvberinl5 

V~~r de uitvoering is zowel gebruik gemaakt van de inatel
methode ala van de gedwongen keuze methode. 
Oe meeate metingen zijn meerdere keren verricht, zie 6.2. 
Ten eerate omdat zowel de PEST-procedure als de instelmethode 
onnauwkeuriger waren dan de PEST-procedure bij de drempelme
tingen. Zie verder 6.2. Ten tweede gingen lateralisatie~ 
~etingen veel sneller. daif drempelmetingen. 
Omdat er van. een~echte gedwongen keuze· geen sprake is, kon 
hier metminder aanbiedingen volataan worden 'dan bij de 
gedwongen keuze methode. De gehoorsenaatie wordt eerst een 
tijdlang b.v. links gehoord en dan weer rechts enz. 
Met de gedwongen keuze methode nam een meetserie van 16 meet
punten ongeveereen uur in beslag en met de instelmethode on
geveer 40 minuten. Oit is dus 2 keer zo snel als de drempelme
tingen met degedwongen keuze methodeo 

AIle experimenten zijn verricht meteen ruisband van 2 - 4 kHz 
~ 

tenzijoanders vermeld. en met een testtoonduur van 25 ma tenzij 
anders vermeld. 

Met lateralisatie zijn twee so orten metingen verricht. 
Teneerste is bij mezelf een aantal metingen verricht van de 
ijktoon-als funktie van het ruisniveau NO bij een A,t van 
-220 ms. Oit bij verschillende waarden voor het niveau van de 
testtoon trr. 
Ten tweede is er bij een konstant ruisniveaueen aantal maske
ringsmetingen verricht als funktie van ~t. Dit bij verschil
lende waarden van LT. 

De maskeringsmetingen als funktie van ~t z~Jn weer verricht 
met vier proefpersonen (dezelfde als bij de drempelmetingen). 
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6.2 Resultaten 

6,.2.1 Lateralisatie als funktie van het ruisniveau 

Bij mezelf is het niveau van de ijktoon Lijk gemeten als funk
tie van het ruisniveau NO" 
Er is gemeten met twee ruisbanden, nl van 2,5 - 3,5 kHz en van 
2 - 4kHz, om ook iets van suppressie te meten, zie 603_ 
Bij de ruisba.nd van 2,5 - 3,5 kHz zijn mindel." meetpunten Vaer 
NO genomen dan bij de tweede rUisband. 
Bij de eerste ruisbandis een keer met de instelmethode ge.meten 
en bij de tweede rUisband is eEm keer met de PEST-procedure 
gemeten. 
Bij beide ruisbanden is gemeten bij een A t van -220 ms. 
Deze waarde is genemen omdat hier ongeveer de meeste maskering 
optrad,., zie figuur 6.7 tot en met 6.11. 

Deze resultaten zijn op drie manieren uitgezet. 
In figuur 6.1 is de ijktoon Lijk uitgezet tegen NO met ~als 
parameter (~ = konstant krommes) vear de ruisband van: 2,5 -
3,5 kHz. 
In figuur·6.4 is hetze1fde resu1taat uitgezet maar dan veer-de 
ruisba.nd van 2 - 4 kHz. 

Ten tweede is de maskering (lateraliaatiewaarde) LT - Lijk be
rekend enuitgezet tegen LT met ~/dB - NO.Hz/dB (kortweg 
Lr - NO) ala parameter (LT - NO = konatant kremmes) veo·I" de' 
ruisband van 2,5 - 3,5 kHz in figuur 6.2 en voerde ruisband 
van 2 - 4 kHz in figuur 6.5. 

Ten derde is Lijk tegen Lr uitgezet met LT - NO ala parameter 
(~ - NO = konatant krommes) voor de ruisband van 2,5- .3,5 kHz 
in figuur 6.3 en veer de rUisband van 2 - 4 kHz in figuur 6.6. 

De pijltjes rechts van de ~ = konstant krommes in figuur 6,,1 
en 6.4 geven aan dat hier het ruisniveau zo heeg werd dat het 
niet langer moge1ijk was om te latera1iseren (de. geheorsensa
tie in het midden van het hoofd te krijgen); de testtoon werd 
yolledig gemaskeerd .. 
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90r----r--~----~--~----~--~----~--------

lateralisatie 

50 

• o 10 20 30 40 5{r' _~ -30 -20- ~ld 

---+) NO (dB/Hz) 
figuur 6.1: lateralisatiemetingen, LT = konstant 



- 36 -

~~--~--~--T---~--~--~--~---r-----------------------, 

o 

lateralisatie 
. YdB - /{O.Hz/dB .. konstant 

Lor en Lijk 1n dB; NO in dB/Hz 

M.IT.H. 
At = -220 ms 
ruis 2,; - 3,5 It.;,:!; 

-5~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ _________________________ ~ 

55 6; 75 85 ~ Lor (dB) 

figuur 6.2: lateralisatiemetingen, L~dB ... NO. Hz/dB = konstant 

87r---T---T---~--~--~---r---r--~------------------____ ~ 

lateralisatie 

!.r/dS - NO' Hz/dB = konstant 
LT en Lijk in dB; NO in dE/Hz 
M.ll,H • 

.6. t '= -220 ms 

rUls 2,5 - 3,5 kHz 

~~~~--~--~--~~~--~--~--~------------------------~ 50 55 60 65 70 75 80 85 
~ LT (dB) 

figuur 6.3: lateralisatiemetingen, LT/dB - NO.HZ/dB = konstant 
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90~------~----~--~----~--~--~----~--~ 
1atera1isatie 

Lr = konstant krommes 

t..-r"i'4B~/" M.v.H. 
~ A. t = -220ms 

'.x.... ruis van 2 - 4 kHz 
L,.-=- Bod! x ........... _ --X 

-,c--x "-
~-x........ x~ 

~, )( , 'x 
)( 

60 

55 

50. 

45 

40 

35-

25 

20 ~ ______ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ ________ __ 

~ -20 -10 10 20 . .: -~O 40- 50 

. figuur 6.4: 1atera1isatiemetingen,. LT = konsta-nt--+) NO (dB/Hz) 
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40~--~--~--~---r--~--~----r---~--'----r--------------~ 

;:1,35 
.,.,j 

...:I 

'30 
J" 
bO 

!l 25 
1.0 
<II 
.:.l 
({) 

~ 20 

T 15 

lO 

o 

70 L.r (dB) 

f-1.guur 6~5;:::.:l.8;t~ralisatiemetingen~ IiT/dB - NO .. Hz/dB ~ konstan.t 

6.2.2 Latera1iaatie ala funk-tie van ~t 

Met behu1p van de resultaten uit 6.2.1 zijn een aantal geschik
te waarden voor de;par'ame~ers NO en LT bepaa1d. 
Bij een grote waarde van LT - NO trad nauwe1ijks maskering op 
en bij een kleine waarde van LT - NO was het niet moge1ijk de' 
gehoorsensatie in het midden van het hoofd in te stellen, OID

dat de gehoorsensatie niet meer was waar te nemen voordat het 
midden was bereikt. 
A1s parameters zijn gekozen: NO = 20 dB/Hz en LT = 80, 75 en 
70 dB. 

Bij mezelf is gemeten met aile genoemde parameterwaarden. 
Deze resultaten zijn weerg-egeven in figuur 6.7. 
In deze figuur staat demaskering LT - Lijk uitgezet tegen at. 
Bij de andere proefpersonen is aileen gemeten bij een LT van 
75 dB. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 6.8. 
In alle figuren, waarin LT - Lijk gemeten is als funktie van 
At, zijn steeds 16 meetpunten per kromme genomen. 

Verder is er bij een ruisband van 2,5 - 3,5 kJ,qz de maskering 
gemeten bij een LT van 75 en van 80 dB. 
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lateralisatie 

Lrr/dB - NO·Hz/dB = Konstant 
LT en Lijk in dB; NO in dB/Hz 
M~v.Ho 

At = -220 ms 
ruis van 2 -4 kHz 

70 75 85 
-~) LT (dB) 

figuur 6.6: lateralisatiemetingen" Lr,r/dB -. NO",Hz~dB ::: ko~~tan.t-
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In figuur 6.9 staa.t de maskering 1tr - Lijk tegen At uitgezet 
v~~r 4 ::: 80 dB met als parameter de rUisbanden van 2,5 - 3,5 
kHz en van 2 - 4 kHz. 
In figuur 6.10 staat de maskering ~. - Lijk tegen 6t uitgezet 
voor Lrr ::: 75 dB met als parameter de bovengenoemde ruisbanden. 

Tenslotte is er v~~r een testtoonduur van 20 ms de maskering 
als funktie van At gemeten bij een 4 van 75 dB. 
In figuur 6.11staatde maskering ~ - Lijk tegen At ~tgez.et 
voor Lrr· ::: 75 dB met als parameter de testtoonduur van 25 ms en 
van 20 ms .. 

De ve:t't~-~ale 11 Jriell in de figuren 6.7 to t en met 6.11 markeren 
net zoals bij de drempelmetingen het geval was,symmetrische 
gebieden, zie 5.2. 

De aparte streepjes bij ~t ::: -360 ms geven net zoals bijde 
drempalmetingen de absoluut gemeten drempels aan, zie 5.2. 

De meeste maskeringskrommes zijn 3 keer gemeten, een keer met 
de instelmethode en twae keer met de PEST-procedure. 
Een schatting v~~r de standaardafwijkings kanals volgt·bere
kend worden: 

S ::: 
I.. w. 2 _ (~w.) 2/n 

l. 1. 1. 1. 

n - I 

met w. ::: individuele waarneming, 
l. 

n ::: aantal waarnemingen 

Da.a.r er maar 2, 3 of 4 waarnemingen per meet punt zijn, hebben 
de schattingen seen enigszins stochastisch karakter. 
Er is gebleken dat de onnauwkeurigheid in de be paling van Lijk 
toeneemt bij toenemende maskering. 
Dit. is als voIgt te verklaren. 
Als er weinig maskering optrad dan was de gehoorsensatie een 
scherp gedefinieerd punt ergens in het hoofd. 
Bij I dB variatie in de ijktoon was al een verschuiving van de 
gehoorsensatie merkbaar. 
Als er veel maskering optrad dan was de gehoorsensatie een 
vaag gedefinieerde vlek ergen.s in het hoafd. 
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x 

late~a1isatie 

NO ::: 20 dS/Hz 
M.v.H. 
I:uis 2 - 4 kHz 

lC ::: ~.van 80 dB 

+ ::: ~ van 75 dB 

o .: ~ van 70 dB 

o~ ____ ~~ __ ~ ______________________ ~ __ -+ ____________________ --; 

(ms) 

figuur 60'7*; 1atera11sat1emetingen, masker1ng tegen At 

-360 

latera isatie 
NO '" 20 dB/Hz· 

~.= 75 dB 

r1ti.s van 2 • 4 kHz 

x '" M.v.H. 
+ '" M.S. 
o ::: H.Z. 

-----7 il t (!!I.e) 

figuur 6.8: 1atera11sat1emet1ngen, maskering tegen At 

200 
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-360 

lat&ralisatie 
NO ::. 20 dB/Hz 
I..r '" 80 dB 
M.v.H. 

x = rule van 2,5 - 3,5 kHz 
o m rUle van 2 - 4 kHz 

figuur 6.9: lateralisatiemetingen, maskering tegen At 

112 
8 

4 

latera11satie 
NO '" 20 dB/Hz 
I..r = 75 dB 
H.v.!!. 

x = ruls van 2,5 - 3.5 kHz 
o = ruis van 2 - ~ kHz 

0r-------r----r-----------------------~_4--------------------_4 o 

-~ 

- 360 0 120 200 

--+ At (rna) 

figuur 6010: lateralisatiemetingen, maskering tegen tJ..t 
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i 28 
, lateralisatie 

! NO = 20 dB/Hz 
.lG I M.v.H • . ..., 

...j",,24 
I L.r '" 75 dB 

rois 2. - 4 kHz 
I I ! 
I 
I x '" duur testtoon is 25 illS 

1 o '" duu.r testtoon is 20 rna 

----4" A t (illS) 

figuur 6.11: lateralisatiemetingen, maskering tegen t6. t 

Hierbij was pas een verschuiving van de gehoorsensatie waar
neembaar van enkele dB's, zodat het lateraliseren met de PE$T
procedure hier aanmerkelijk meer moeite kost~e dan bij de si
tuatie met weinig maskering. 
Nam de maskering nog verder toe dan was de gehoorsensatie in 
het geheel niet meer waar te nemen. 

Hoewel de onnauwkeurigheid in de bepaling van L~ 'k groter ..... J . 
wordt bij toenemende maskering, zullen er geen hele grote ver-
schillen optraden in s, uitgezonderd bij heel hogemaskeringen. 
De a varieerde in de meeate gevallen tussen de 0,5 en 2._~ 
Hierom is er voor iedere kromme steeds het rekenkundig gemid
delde bepaald van s en in de diverse grafieken aangegeven 
d.m.v. een aymbool met daar doorheen een verticale streep met 
een lengte van 2s. 
De waarde van s, die in de grafieken is-aangegeven,'is een 
gemiddelde indicatie voor de onnauwkeurigheido 
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6.3 Conclusies 

Een verklaring voor de diverse krommes van 6.2.1 wordt in 
hoofdstuk 7 bij excitatiepatronen gegeven. 

De gemeten krommes hebben nu in het geheel geen vlak verloop 
meer inhet gebied van de simultane maskering. 
Dit kan verklaard worden uit het feit dat met de lateralisa
tiemethode in het gebied van de simultane maskering naast 
overdekking ook de instelling van de gevoeligheid wordt geme
ten (ook als hetgevoeligheidsmechanisme een zuiver multiplica
tief karakter zou dragen). Bij de lateralisatiemethode wordt 
met het andere oor gemeten, dat nietdoor degevoeligheidsin
stelling is beInvloed, zOdat de luidheidsvermindering van de 
testtoolinu weI kan worden gemeten. 
De krommes hebben voor de verschillende proefpersonen een to
taal verschillende vorm. 
Blijkbaar is de gevoeligheidsinstelling voor verschillende 
proefpersonen totaal verschillend. 
We nemen aan dat·de test- en de ijktoonzo kortzijn dat ze de 
gevoeligheidsins.telling van de oren niet beInvloeden. 
Laterale suppressie treedt in principe weI op, maar de invloed 
ervan op de'testtoon en de maskeerder is hetzelfde, zodat er 
geen suppres.sie wordt gemeten .. 

V~~r de voormaskeringgeldt hetzelfde als bij 5.3 .. 

In het gebied van de namaskering meten we het herstel van de 
~evoeligheidsinstelling .. Evenals bij 5.3 zit het effekt van de 
laterale suppressie in de metingen verborgen, zie verder 5.3. 

In het gebied van de simultane maskering treedt een maximum op 
tussen de -220 en -200 ms voor ~t. 

De vormvan de krommes die bij mezelf Zl.Jn gemeten bij ver
schillende L.r's is meer konstant dan bij de krommes gemeten 
bij de verschillende proefpersonen, zie figuur6.7. 
De maskering wordt aIleen bepaald door de maskeerder. 
Met een lui de testtoon wordt er Minder maskering gemeten dan 
met een zwakke testtoon. 
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Bij de ruisband van 2 - 4 kHz treedt bij een 1tr van BOdE over 
het hele gebied maer maskering opdan bij de ruisband van 
2,5 - 3,5 kHz, zie figuur 6.9. 
Bij een 1tr van 75 dB treedt er bij de bredere ruisband aIleen 
meer maskering op links van het maximum. Rechts van het maxi
mum is er juist sprake van minder maskering bij de bredere 
ruisband. 
Dit kan in het gebied van de niet-simultane maskering wellicht 
verklaard met laterale suppressie, zie Bezemer (1). 

De vorm van de krommes blijven nagenoeg hetzelfde bij·ver
schillende duren van de testtoon, zie figuur 6.11. 
De vertic ale stippellijnen in figuur 6.11 geven de linker gren:
zen aan van het symmetrisch gebied voor een testtoonduur van 
20 ms. 
Er treedt een topverschuiving op bij een andere testtoonduuro 
Deze verscnuiving kan niet verklaard worden uit de verschuiving 
van het symmetrische gebied, want dit effekt werkt de andere 
kant OPt 

Er treedt bij het gebruik van de testtoon met de kortereduur 
welmeer maskering OPe 
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7.1 Inleidine 

Voordit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het proefschrift van 
Verschuure (4). 

Het hele auditieve systeem van oorschelp tot aan de hersenen 
kan voorgesteld worden als een blaCk-box, met een fysische in
put (stimulus) en een"gehoarsensatie ala output (respons). 
Als'er voor de stimulus"een zuivere toon wordt genomen dan.'ont
staat er een respons die het exci tatiepatro.on genoemd wordt. 
Hetexcitatiepatroon van een zuivere toon (h.v. 3 kHz) kan ge
meten worden door deze toon te maskeren met een andere zuivere 
toan (met hetzelfdegeluidsniveau) en een variabele 
frequentie~ 

De maskl?erkromme die op deze mamer ant staat r :is een .af~,eelding 
van het excitatiepatroon van de toon. 

Als de maskeringuitgezet wordt als funktie van de frequentie 
van de maskeerder dan wordt het volgende excitatiepatroon ver
kregen, zie figuur 7.1. 

excitatie 
~ = L 

3k --.. ') f (Hz) 

figuur 7.1: exc1tatiepatroon 
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7.2 Benadering excitatiepatronen 

Verschuure (4) heeft een benadering gegeven met rechte lijnen 
van excitatiepatronen. 
V~~r een zuivere to on benadert hij de hellingen ala funktie 
van het geluidaniveau van de toon als volgt. 
Voor de laagfrequent helling geldt: 

S(L) = 1,45L + 20 (dB/oktaaf). 

Voor de hoogfrequent helling geldt: 

S(L) = 1,125L - 160 (dB/oktaaf). 

Een benaderd.excitatiepatroon is geschetst in figuur 7.2~ 

excitatie 

--~> f (Hz) (log) 

figuur 7 .. 2: benaderde excitatiepatronen '1001' een zuivere toon 
'1001' verschillende niveaus 

~. .-' 

Een-'ruisband van 2 - 4 kHz is geschetst in figuur 7.3. 

excitatie i 
(dB) I 

2k 4k 
--.... ) f (Hz) (log) 

figuur 7.3: benaderd excitatiepatroon '1001' een ruisband 
van 2 - 4 kHz 
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V~~r de afleiding van het benaderde excitatiepatroon van een 
ruisband wordt gebruik gemaakt van het begrip kritieke band. 

Bij simultane maskering neemt de maskering toe met het toene
men van de bandbreedte tot aan een bepaalde bandbreedte, waar 
de maskering konstant wordt. 
Deze bandbreedte wordt kritieke band genoemd. 
De kritieke band is frequentieafhankelijk en is bij 2 kHz 300 
Hz en bij'4 kHz 650 Hz. 
V~~r meer informatie over de kritieke band en literatuur
verwijzingen zie Bezemer (1). 

De.ruisband wordt aan de la.agfrequent kant benaderd door een 
toon van 2 kHz met een niveau van NO (dB/Hz) + 10.lOlog KB2kHz 
(KB = kritieke band) (= NO + 25 dB) 0 

De ruisband wordt aan de hoogfrequent kant benaderd door een 
toon van 4 kHz met een niveau van NO (dB/Hz) + lO.lOlog KB4kHz 
(=No +28dB). 
Hierbij wordt aangenomen dat de bandbreedte van de ruis groter 
is dan dekritieke band, hetgeen hier het geval is. 
Anders moet de logarithme uit de bandbreedte worden genomen 
i.p.v .. de kritieke band .. 
Tussen de frequentiea van 2 en 4 kHz in worden de laagfrequent . 
en hoogfrequent benaderingen verbonden door een rechte lijn. 
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7.3 Verklaring maskeerkrommesgemeten bij een vast niveau
verschil tussen testtoon- en ruisniveau 

Aan de hand van figuur 6~5 en 6.6 hab ik de volgende verkla
ring v~~r de maskeerkrommes-gevonden, die gemeten zijn bij een 
vast niveauverschil tussen testtoon- en ruisniveau. 
Deze krommes worden hi.erna. de LT/dB - NO.Hz/dB (kortweg 

~ - NO) = konstant krommes genoemd. 
Deze verklaring wordt gegeven m.bov. de benaderde excitatie
patronen. 

Bij kleine waarden van ~ zal bij konstante LT - NO de waar
neembaarheid van ~ (= Lijk) nagenoeg konstant zijn bij een 
toenemende ~, dUB een lineair met ~ toenemende maskering. 
Dit komt omdat het verschil tussen de oppervlakken vande ex
citatiepatronen van de testtoon en de·ruis nagehoeg konstant 
blijft. 
Bij hogere waarden van 1tr neemt het oppervlak van de testtoon 
sneller toe dan dat van de ruis vanwege de steeds vlakker ver
lopende hoogfrequente flank van de excitatiepatronen,zie 
figuur 7.4. 

excita
tie 

( dB) 
r 
£:\~ 

--')~ f (Hz) 

figuur 7.4: excitatiepatronen van de testtoon en van de mas
keerder voor verschillende niveaus 

Hierdoor gaat de testtoon de ruis maskeren, waardoor de maske
ring voor steeds grotere waarden van LT minder gaat stijgen en 
tenslotte weer gaat afnemen en uiteindelijk naar nul gaat .. 
Evenzo zal de waarneembaarheid van de testtoon (= L"k) die lJ 
aanvankelijk konstant bleef, weer toenemen en uiteindelijk zal 
Lijk gelijk-worden aan LT" 
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In de LT - NO = konstant krommeswaarbij de maskering is uit
gezet tegen ~, ontstaat er dus een maximum. 
Dit maximum zal bij een kleinere waarde van LT - NO steeds ho
ger worden en bij een grotere·waarde van ~ komen te liggen. 
Dit komt omdat bij een kleinere waarde van ~ - NO de testtoon 
pas bij grotere waarden van Lp de ruis gaat maskeren; m.a.w. 
het oppervlak van het excitatlepatroon van de testtoon steekt 
nnder ver boven dat van de ruis uit, waardoor de. hoogfre
qu.ente flank van de testtoon vlakker moet verlopen a.lvorens de 
ruis te maskeren. 
Er ontstaan zo de volgende krommes, zie figuur 7.5. 

maske
ring 

kleinere 

~ - NO 

----oa.,) ~ (dB) 

figuur 7.5: maskering uitgezet als funktie van ~ met 

LT - NO is konstant 

Vanwege het snel toenemende oppervlak van de·excitatiepatronen 
bij toenemende LT's wordt het volgende verloop van .de waar-

. neembaarheid (Lijk) tegen het oppervlak van ~ dat boven de 
rui$ uitsteektverwacht. 
Zie hiervoor figuur 7.6. 
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> oppervlakexcitatiepatroon van 
~ boven dat van. de ruis 

figuur 7.6: verband Lijk, en oppervlak van het excitatiepatroon 
van ~ dat boven dat van de ruis uitsteekt 

Om dit verband te verifieren zijn in figuur 7.7, 708, 7.9 en 
7.10 de excitatiepatronen getekend van een aanta1 gebruikte 
testtonen en ruisbanden. 
In a11e figuren voor 11' = 85, 65 en 45 dB .• 

In figuur 7.7 voor NO = 35, 15 en -5 dB/Hz 0 
In figuur 708 voor NO = 30, 10 en -10 dB/Hz" 
In figuur 7,,9 voor NO = 25, 5 en'-15 dB/Hz. 
In figuur 7.10 voor NO = 20, 0 en -20 dB/Hz. 

Het oppervlak van de verschi11ende driehoeken uit deze.figuren 
is bepaald met de volgende formule vOOr het oppervlak van een 
driehoek: 

o = V s(s-a)(s-b)(s-c) met s-= t(a+b+c) 

Hierin zJ.Jn a,b en c de zijderi van de driehoek en is s de 
halve omtrek .. ' .. 

De oppervlakken van de verschillende testtonen die boven de 
verschillende maskeerders uitsteken zijn uitgezet in figuur 
7.110 AIle punten zouden op de gestippelde lijn moeten liggen. 
Hoewel er een duidelijke korrelatie tussen de punten, vooral 
voor die met 1T is konstant, valt te bespeuren, is er van een 
monotoon verband toch geen sprakeo 
De gebruikte excitatiepatronen zijn echter slechts benaderin
gen van de werkelijke excitatiepatronen .. 
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90~--------T-------~~----~--~-----r--~----~--~-----' 

30 

_ L.r" 85 dB 

----- NO ::: J5dB/Hz 
----- L.r ,. 65 dB 
----- NO ::: 15 dB/Hz 
-.-.- L.r ::: 45 dB 
-.-.- NO ,. -5 dB/Hz 

~ r (Hz) (log) 

figuur 7.7: exci tatiepatronen, geschetst op basis va..l1 

LT - NO = 50 

90 

.-. ----.;-L;f ,. 85 dB 
al 
::;. 80 -- NO ::: 30 dB/Hz 
III ----... L.r ::: 65 dB .... .... ----- NO ::: 10 dB/Hz t!l 

.;:: '70 
-.-~- LT :: 45 dB 

'" >4 -.-.- No ::: -10 dB/Hz <II r 
50 

40 

30 

20 

10 

0 
250 ,00 2k 3k 6k 

~ f (Hz) (log) 

figuur 70 a: excitatiepatronen, geschetst op basis van . 

LT - NO = 55 
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~~------~--------~----~---T-----r---.----~--'---~ 

i 80 - I.r '" 85 dB 
'-' - NO '" 25 dB/Hz 

---- Lor '" 65 dB 
----- NO '" 5 dB/Hz 
-.-.- LT '" 45 dB 
-.-.- NO '" -15 dB/Hz 

20 

10 

~ f (Hz) (log) 

figuur 7.9: excitatiepatronen, geschetst op basis van 

LT - NO = 60 

901~--------~------~----~--~------~--~-----r---r----~ 

,.... - L.r '" 85 dB 
380 - NO '" 20 dB/Hz r 

~ ----- L.r :: 65 dB 

~70 ----. NO '" 0 dB/Hz 
~ -.-.- L.r' '" 45 dB 
~ ~ -.-.- NO '" -20 dB/Hz 

r: 
40 

30 

20 

10 

~ f (Hz) (log) 

fi,guur 7.10:excitatiepatronen, geschetst op basis van 

LT - NO :: 65 
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-

-

-
-

-
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-

O~ __ ~I __ ~r __ ~I __ ~I~ __ I~ _________ ~I ________ ~f ______________ --J 

o 10 20 30 40 50 75 100 

~ oppervlak excitat1epatronen(cm2) 

figuur 7.10: ijktoon tegen oppervlak excitatiepatronen van 
de testtoon dat boven dat van deruis uitste.ekt 

Hierbij is het niet duidelijk hoever deoppervlakken naar be
neden toe moeten worden meegenomen ,omdat niet iedere'en 
dezelfde gehoordrempel heeft. 
Verder is het de vraag of de oppervlakken overal met dezelfde 
weegfaktor moeten worden meegenomen om gelijk tot de waarneem
haarheid bij te dragen. 
Overigens is het de vraag of de waarneembaarheid van de test
to on inderdaad bepaald wordt door het verschil oppervlak van 
de testtoon en de maskeerder. 

Het lijkt mij zinvol om met deze excitatiepatronen verder te 
experimenteren in de toekomst. 
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Bij vergelijking van de drempelmetingen met die van Vissers 
(2) valt op dat de gemeten maskeerkrommes van Vissers minder 
vlak verlopen dan de in dit verslag gemeten krommes, met name 
als de testtoon kort na het inschakelen van de maskeerder 
wordt aangeboden. 
Omdat Vissers €len testtoonduur van 20 ms heeft gebru1kten er 
in dit verslag €len testtoonduur van 25 ms is gebruikt, zijn er 
ookeen aantal metingen met €len testtoonduur van 20 ms ver
richt, zie hiervoor figuur 5.4. 
De verschillen tussen deze metingen zijn slechts gering. 
Deze kromme- met €len testtoonduur van 20 mS'verloopt nog steeds 
vlakker dan de krommes van Vissers. Het verdient zeker 
aanbeveling_om deze krommes in de toekomst in grotere hoeveel
heden te meten om hieromtrent duidelijkheid te verkrijgen. 

Bij de lateralisatiemethode is de vorm van de krommes zo ver
sChillend dat €len zinnige vergelijking met de krommesvan 
Vissers niet mogelijk is. 
Ook met lateralisatie verdient het aanbeveling·om de krommes 
vaker te meten in grote're hoeveelheden. 

Alleen als er voldoende krommes zijn gemeten, is het mogelijk 
om eenduidig het verloop van de maskering te beschrijven .. 
Hierna kan dan geprobeerd worden de verschillende maskerings
mechanismen nauwkeurig vast te leggen. 
Zo kan er dan wellicht ook €len bet-er model voor het mechanisme 
van de gevoeligheidsinstelling afgeleid wordenA 
Het is reeds bekend dat het gevoeligheidsmechanisme geen een
voudig additief of multiplicatief karakter draagt, zie het 
verslag van Vissers (2). 
Het sterke niet-lineaire gedrag van het oor zal weI steeds 
€len complicerende faktor bij het onderzoek blijven. 
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A.1 Meetopste11ing 

Voor de meetopstelling zie figuur A.I .. 

De opste1ling wordt bestuurd door de P9202-computer van 
Philips .. Met behulp van een terminal en een video display kun
nen a11erlei gegevens ingetypt worden die voor het experiment 
van belang zijn, zoals maskeerderniveau, testtoonniveau (voor 
1atera1isatiemetingen), maskeerder-maskeerder tijd, maskeerder-

. testtoon tijd (zie 4.2), referentieniveau (zie A.2) en een 
startwaarde. voor de randomgenerator. 
De randomgenerator is een procedure die er voor zorgt dat de 
stimuli A en B (zie 3.2.2) in vo1strekt willekeurige volgorde 
worden aangehoden, dow.z. dat iedera aanbieding statistisch 
onafhanke1ijk is van a11e voorgaande aanbiedingen en dat zowe1 
de vo1gorde AB ala de volgorde BA een kans van optreden vant 
heeft. 
Naafloop van het experiment worden d~: resu1taten van het ex
periment op het display zichtbaar gemaakt •. 

V~~r de communicatie tussen de computer en de hardware opste1-
ling dient MARIE (!:!odu1a:ire Aanpassing tussen een Eekenmachine 
Interface en een Experiment). 
MARIE zorgt er onder andere voor dat de bits die van de compu
ter af komen, op de juiste p1aats in de meetopste1lingterecht 

'" komen. 
Via een bedieningspanee1 is MARIE verbonden met een responsie 
pane'9l, waarop de proefpersoon zijn keuze kenbaar moet maken. 
De vo1umerege1aar voor de handinste11ing is viaeen ADC (ana
loog digitaa1 omzetter) met MARIE verbonden. 
MARIE 1evert tevens de signalen voor het tijdgevercircuit 
(timer) en de digitale verzwakkers .. · 

De ruis wordt ge1everd door een rUisgenerator, die witte ruis 
produceert. Deze ruis wordt door een 1aagdoorlaatfi1ter met 
een kantelpunt van 1 kHz gefi.lterd (48 dB/oktaaf) .. 
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De gefilterde ruis wordt in een digitale vermenigvuldiger ver
menigvuldigd met een sinus van 3kHz, die uit een toongenerator 
afkomstig is. De pUlsgenerator zorgt voor de klok die de digi
tale vermenigvuldiger nodig heeft. 
Op deze wijze ontstaat er een ruisband van 2-4 kHz met een 
vlak spektrum .. 
De varidac (tijdvenster) maakt van deze ruis ruisstoten met 
bepaalde te kiezen omhullenden. 
Bij de in dit verslag verrichtte experimenten is steeds ge
bruik gemaakt van een Gaussische omhullende, waardoor de apek
trale verbredingdie door het in- en uitschakelen ontstaat, 
minimaal is .. 
De duur van de ruisstoten kan worden ingesteld met het tijdge
vercircuit, datdoor MARIE gestuurd wordt. 
Tot slot gaat de ruis door een decadenverzwakker. 
Het signaal van de timer dat de varidac stuurt waar de ruis 
doorheen gaat, wordt gebruikt om een pulsverlenger te sturen, 
waarop een lampje kan branden .. 
Dit lampje wordt gebruiktom absolute drempels te meten (zon
der ruis) , waarbij het oplichten van het lampje de stimulusin~ 
tervallen aangeeft. 

De testtoon wordt geleverd door een toongenerator, die inge
steld is op een sinusvormig signaal van 3 kHz. 
Dit signaal gaat door een verzwakker, waarmee het testtoonni
veau geijkt kan worden. 
Esn varidac maakt van het signaal sinusvormige stoten. 
Ook deze varidac wordt door MARIE bestuurd. 

In een mengunit die dient v~~r de impedantie-aanpassing van de 
signalen, wordt van het testtoonsignaal de ijktoon afgesplist. 
De ijktoon wordt alleen v~~r lateralisatiemetingen gebruikt" 
Zowel de test- als de ijktoon gaan door een digitaal bestuur
bare verzwakker, die door MARIE bestuurd wordt. 
De testtoon gaat door een versterker, waarmee het signaal in 
stappen van 10 dB versterkt of verzwakt kan worden. 
De ijktoon gaat door een decadenverzwakker .. 
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De testtoon wordt in een mengunit bij de ruis opgeteld. 
Dit signaal gaat weer door een door MARIE bestuurde digitale 
verzwakker, die er voor dient om het ruisniveau te kunnen in
stellen. Het niveau van de testtoon is hieraan gekoppeld. 
De digitale verzwakker is achter de mengunit opgenomen om de 
testtoon t.o.v. de ruis het juiste bereik te geven (de digita
le verzwakkers hebben slechts een bereik van 63 dB). 

De ijktoon en de gekombineerde rUis/testtoon gaan ieder door 
een mengunit die de impedantie omlaag transformeert naar 
600 ohm. 
Via sen stereo-kabel gaan de signalen naar de hoofdtelefoon. 

De hoofdtelefoon, het responsie paneel, de volumeregelaar voor 
de handinstelling en het lampje bevinden zich in een geluids
geisoleerde bOX, waarin de metingen verricht worden. 

Tot slot wordt er een opsomming gegeven van de apparatuur uit 
de meetopstelling (voor de nummers zie figuur A.l). 

1. Philips P9202 general purpose computer 
2. Tevminal·keyboa~d + videodisplay 
3. MARIE, IPO 
4. Analoog-digitaal omzetter, IPO 
5 .. RUisgenerator, Hewlett Packard 8057A 
6. Filter, Krohn-Hite, model 3343 
7.. Pulsgenerator', Philips ,PM. 5'211' 
8. Laagfrequent toongenerator, Philips, PM 5120 
9. Digitale vermenigvuldiger, IPO 

10. Varidac, lPO 
11. Decadenverzwakker, General Radio Co,type 1450TA serial 2299 

. 12. Pulsverlenger, IPO 
13. Tijdgeverbouwdoos (timer), IPO 
14. Toongenerator, general Radio Co, type 1309A serial 364 
15. Decadenverzwakker, General Radio Co,type. 1450TB serial 4731 
16. Varidac, IPO 
17. Mengunit, IPO 
18 .. Digita1e verzwakker (passief), IPO 
19. Versterker, Philips, PM 5170 
20. Mengunit, IPO 
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21. D~g~tale verzwakker (akt~ef), IPO 
22. Digitale verzwakker (akt~ef), IPO 
23. Decadenverzwakker, Hewlett Packard, 3500 
24. Mengunit 
25. Hoofdtelefoon, THD-49P 

A.Z IJking 

Ve6r iedera meetserie moet ervoor gezorgd worden dat de signa
len de ju~ste niveauts hebben. 
Hiervoor moeten eerst a11e dig~tale verzwakkers opnul gezet 
worden .. Er moet nu voor gezorgd worden dat de hoofdtelefoon 
90 dB 8PL akoest~sch produceert bij een referentieniveau van 
hetzelfde niveau. 
Er wordt gebruu gemaakt van een kunstoor en de frequency 
analyzer van BrUel & Kjaer, typeZ120 met het meetschaaltje 
8A0057-l1 sound level lin. 
De analyzer wordt eerst geijkt met een geijkte meettoon van 
1 kHz. Deze meettoon wordt geproduceerd door een apparaatje 
dat op het kunstoor geplaatst wordt. Ditapparaatje produceert 
94 dB 8PL. , 
De testtoonwordt nu geijkt door de vari.dac open te zetten. 
De hoofdtelefoon wordt met de betreffende oorschelp op het 
kunstoor geplaatst en de akoestische output kan nu op de 
analyzer worden afge1ezen. 
De ~jkverzwakker waar de testtoon doorheen gaat .{b10k 15 u~t 
f~guur A.1), wordt nu zo ingesteld dat de analyzer precies 
90 dB 8PL aangeeft. 
01' dezelfde manier wordt nu de ruis geijkt. De varidac, waar 
de ruis doorheen gaat, wordt open gezet. Het filter, waarde 
ruis doorheen gaat, wordt 01' een bandbreedte van 500 Hz inge
steld, zodat er een ruisblok van 2,5-3,5 kHz ontstaa.t, dus 
1 kHz breed. 
De ijkverzwakker op de ruisgenerator (blok 5 in figuur A.l) 
wordt nu zo ingesteld tot de analyzer weer 90 dB 8PL aangeeft. 
Er is nu ru~s verkregen met een spektrale d~chtheid van 
60 dB/Hz. 
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Voor iedere frequentie moet het systeem opnieuw geijkt worden, 
omdat de frequentiekarakteristiek van de hoofdtelefoon niet 
recht is. 
Het ligt in de bedoeling om in de toekomst een software equa
lizer aan te brengen, waarmee het programma automatiach het 
niveau voor iedere frequentie corrigeert. 
Ala het systeem eenmaal met het kunstoor geijkt is dan kan op 
voorwaarde dat de hoofdtelefoon stabiel blijft, hat systeem 
geijkt worden m.b.v. de uitgangsspanning, die nit de l,aatste 
mengunit komt. 

A.3 Audiogram 

Een audiogram is een frequentiekarakteristiek van het OOr. 
Het audiogram van mijn linker en rechter oor is weergegeven 
in figuur A.2. 

AIR CONOI.JCT"JN Rl~ .. r ~ ~,,' _ 

,,-
figuur A .. 2~ a~cuogFam: proefpe.rsoon M. v.H. 
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A.4 Problemen met de meetopstellin~ 

Tijdens het ijken en tijdens de uitvoering van de experimenten 
deden zich met de meetopstelling versch.illende moeilijkheden 
voor. 
Een aantal moeilijkheden zijn ter plaatse verholpen~ 
Een aantal,an~ere moeilijkheden zijn niet verholpen tarplaatse .. 
Wegens tijdgebrek ben·ik,-er ,met toe gekome~ om ze op te. lossen. 
Het verdient zeker aa.nbeveling om hier in de toekomst eens 
naar te kijken. 

Dan voIgt er nu een opsomming van de moeilijkheden die zich 
voordedeno 
- Bij twee van de drie digitaal bestuurde verzwakkers haperde 

er een bitje. Dit probleem heeft te maken met de elektronica 
in MARIE en deed zich aIleen voor als de opstelling een tijd 
aanstond en het in de kamer vrij warm ward. 

- Tijdens de metingen klonk de ruis af en toe gedurende korte 
tijd anders (scherper). Ook dit probleem deed zichslechts 
'af en toe voor. De oorzaak van dit pr.obleem is nog niet ge
vonden. Een mogelijke suggestie is om de signalen tijdens 
het experiment op een bandrecorder op te nemen en de signalen 
naderhand als het probleem zich weer voordoet,te analyse
ren (b.v. met een wave-analyzer). 

- Het ijken d.m.v. het aflezen van de uitgangsspanning van de 
laat,ste manguni t (blok 24 fig .1\..1) was niet mogelijk, omdat 
deze spanning varieerde bij het aanbieden van een konstante 
testtoon. De akoestische output van de hoofdtelefoon bleaf 
weI nagenoeg konstant. 
Dit wordt verklaard aan de hand van figuur A.3. 

---:--~:Ri =600--ohm--t.i~~g~~--
.".' I metfO'1"n4-fi: ' I 

r----i 
I 0 ........... ,J 

overgangs
"e.erstan.d 

Rh:Qqj:.dte.~e±'oo~ = 
20 ohm 

figuur A.3: vervangingsschema meetopstelling 
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De mengunit heeft een inwendige weerstand van 600 ohm en de 
hoofdtelefoon van 20 ohm, zodat er sprake is van stroomstu
ring van de hoofdtelefoon. 
Als Rnu b.v. een paar.ohm varieert dan heaft dit minder dan 
I % invloed op de stroom door de hoofdtelefoon en dus up de 
spanning over en de akoestische output van de hoofdtelefoon. 
De uitga.ngsspanning van de mengunit varieert nu 30 % ala de 
stroom .1 % varieert~. 
Als we de hoofdte1efoon spanning zouden sturen door de inwen
dige weerstand van de mengunit zeer klein temaken dan komen 
de variaties van R wel volledig door in de stroom en dus.de 
akoestische output van de hoofdtelefoon, zodat de zaak veel 
erger wordt. 
De enige oplossing lijkt mij eenbetere plugaan de hoofdte
lefoon te zetten en dus een andere contra-plug op het aan
sluitkastje. 

- Twee dacadenverzwakkers bleken last te hebben vanslechte 
kontakten, die na een behandaling met kontaktspray verholpen 
waren. 
Ret verdient aanbeveling de decadenverzwakkers steeds goedc. 
ta kontro1eren, omdat bij slechta kontakten de meting v01-
ledigonbetrouwbaar wordt. 

- De modulator produceerde naast de verscnoven ruisband (van 
2 - 4 kHz) ook een zwakke toon van 3 kHz, die niet volledig 
was weg te regelan. 
Daar de testtoon ook 3 kHz is, bestaat er de moge1ijkheid 
dat de proefpersoon gaat luisteren naar het bi.jprodukt van 
de modulator i.p.v. de testtoon. Erkan bij 3 kHz hierdoor 
meel:- maskering· optreden.- Ditze1fde ge1dt ookvoor de ijktoon 
b~j de:1ateralisatiemethode. 

- Ret systeem produceerde brom, die door sommige proefpersonen 
kan worden weergenomen tijde'ns de experimenten, vooral als 
de decadenverzwakker in de 1eiding voor de maskeerder,(blok 
nr. 11 in figuur A.I) 10 of meer dB verzwakte. 
Deze brom is waarschijnlijk het gevo1g van een aardlus, om
dat de brom aanwezig bleef als alle spanningen in de meetop
stelling uitgeschakeld werden. We hebben daze Ius evenwe1 
niet kunnen vinden. 
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- Er haperden cijfers van de digitale displays, die zorgden 
voor het weergeven van de testtoon-maskeerder tijd en het 
testtoonniveau. 
Dit is te wijten aan slechte kontakten van de inachlli£units 
met de cua'van het I'ek. 

- De geluidsgeisoleerde box bleek tech niet zo gelu1dsgerso
leeI'd te zijn ala zijn naam doat vermoeden. 
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