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Samenvatting 

In dit afstudeerwerk is onderzoek verricht aan de tijdafhankelijkheid 
van de frequentie-analyse die wordt verricht door het menselijke gehoor. 
Het probleem is van twee kanten benaderd. 
Via psycho-akoestische experimenten zijn zogenaamde afstemkrommen ge
meten. Hiertoe moesten proefpersonen het geluiddrukniveau van een sinus
vormige maskeertoon van variabele frequentie z6 instellen, dat een gesweepte 
testtoon van konstant niveau juist gemaskeerd werd. Bij gegeven testtoon
niveau blijkt de frequentie-inhoud van de testtoon de bepalende parameter 
te zijn. Bij toenemende spektrale spreiding van de testtoon verdwijnt de 
scherpe bandfilterpiek uit de afstemkromme en verschuift het minimum 
naar lagere frequenties. Deze tendenzen vinden hun oorsprong in de beken
de frequentie-asymmetrie in maskeergedrag. 
Een kombinatie van een 1-dimensionaallineair rekenmodel van de cochleaire 
mechanika en een eenvoudig detektiekriterium is gebruikt om metingen van 
psycha-akoestische afstemkrommen te voorspellen voor zowel stationaire als 
gesweepte testtoon. Hoewel we de tendenzen in de gemeten afstemkrommen 
terugvinden in de simulaties, kunnen kwantitatieve verbeteringen liggen in 
een verhoging van de dimensionaliteit van het model en het toevoegen van 
een absolute gehoordrempel. Het gekozen detektiekriterium is in kwanti
tatieve zin hoopgevend. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het menselijke gehoor verricht op binnenkomend geluid een lopende fre
quentie-analyse. Deze frequentie-analyse vindt reeds plaats in het binnen
oor (cochlea), waarbij het "basilair membraan" een centrale rol speelt. 
Over de frequentieselektieve eigenschappen van het oor is reeds veel bekend. 
Deze kennis berust grotendeels op metingen die verricht zijn met stationaire 
akoestische stimuli. Om de tijdafhankelajkheid van de frequentie-analyse te 
onderzoeken moeten we stimuli gebruiken met een niet-stationaire frequen
tie. 

Doelstelling 

In dit afstudeerwerk wordt onderzoek verricht aan de tijdafhankelijkheid 
van de frequentieselektiviteit van het menselijke gehoor. Het probleem 
wordt via twee kanten benaderd. 

1. Er worden simulaties verricht met een rekenmodel van de cochleaire 
mechanika. Hiermee wordt het gedrag van het basilair membraan 
onderzocht bij stimuleren door gesweepte sinustonen. Tevens wordt er 
in termen van basilair membraan-excitaties een kwantitatief kriterium 
geformuleerd met betrekking tot maskeergedrag (de waarneembaar
heid van een geluid in aanwezigheid van een ander geluid). Met een 
kombinatie van het model en het kriterium worden tenslotte afstem
krommen voorspeld. 
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2. Er worden psychoakoestische afstemkrommen gemeten voor zowel 
stationaire als gesweepte testtonen. Hierbij wordt gezocht naar de 
sweeptoon-parameters die het belangrijkst zijn voor het maskeerge
drag. 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de bestaande literatuur m.b.t. 
afstemkrommen en experimenten met sweeptonen. In hoofdstuk 3 wordt 
het gebruikte rekenmodel kort besproken en worden, na enige inleidende 
berekeningen, de gesimuleerde afstemkrommen gepresenteerd. De psycho
akoestische experimenten en hun resultaten worden beschreven in hoofd
stuk 4. Een diskussie van de resultaten en een vergelijking van metingen, 
berekeningen en literatuur vindt u tenslotte in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 2 

Achtergronden en Literatuur 

2.1 Inleiding, het oor 

Fysisch gesproken is het oor een transformator van akoestische signalen 
naar neurale (elektrische) signalen. Het is gebruikelijk om het oor in drie 
sekties te verdelen: 

• Het buitenoor, bestaande uit de oorschelp, het gehoorkanaal en 
afgesloten door het trommelvlies; 

• Het middenoor, met de drie gehoorsbeentjes (malleus, incus, en 
stapes), die fungeren als een soort hefboom. De beentjes bevinden 
zich tussen aan de ene kant het trommelvlies, aan de andere kant het 
ovale venster; 

• Het binnenoor, met de voor ons belangrijke cochlea (slakkenhuis). 

Een schematische weergave van het oor vindt u in figuur 2.1. Het buiten
en middenoor fungeren als frequentieafhankelijke impedantie-aanpassers 
tussen de buitenlucht en de cochleaire vloeistof, voor een optimale trans
missie van akoestische energie. In de cochlea vindt de feitelijke transfor
matie plaats van het mechanische signaal naar het neurale signaal. 
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Outer ear Inner ear 

Round window 

Figuur 2.1: Het menselijke oor, overgenomen uit Roi!ISing [21] 

2.2 De cochlea 

De cochlea is een opgerolde buis van 35 mm lengte, gevuld met vloeistof. 
Deze buis wordt door het Reissner 's membraan en het basilair membraan 
verdeeld in 3 parallelle kanalen: scala vestibuli, scala media en scala tym
pani. In figuur 2.2 vindt u links een dwarsdoorsnede van de afgerolde 
cochlea en rechts een schematische weergave van de gehele afgerolde cochlea. 
Ter vereenvoudiging is hierin het membraan van Reissner weggelaten om
dat het uit mechanisch oogpunt geen belangrijke rol speelt. Zo houden we 
slechts de scala vestibuli en de scala tympani over. 
Het basilair membraan is zeer belangrijk voor ons gehoor. Het is een smal 
langwerpig vlies. De breedte van het membraan neemt van basis tot apex 
toe met een faktor 5 á 10, terwijl de dikte van het materiaal afneemt. 
Zodoende varieert lokale stijfheid, demping en massadichtheid langs het 
membraan, hetgeen de basis vormt voor de frequentieselektiviteit van ons 
gehoor. Dit werkt als volgt. Een verandering in de buitenluchtdruk doet het 
trommelvlies bewegen. Deze beweging wordt via de middenoorsbeentjes en 
het ovale venster overgebracht op de cochleaire vloeistof. Vanaf het basale 
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Figuur 2.2: Links een dwarsdoorsnede van de afgerolde cochlea, 
overgenomen uit Pickles [20]. Rechts een vereenvoudigd model 
van de afgerolde cochlea, overgenomen uit Zweig et al. [31]. 

eind gaat er nu een transversale golf lopen door het basilair membraan. Ter
wijl de golf zich voortbeweegt neemt ten gevolge van de plaatsafhankelijke 
mechanische eigenschappen van het membraan de voortplantingssnelheid af 
en groeit de trillingsamplitude. Op een bepaald moment wordt een maxi
mum bereikt, waarna de golf snel uitdempt. De positie van dit maximum 
is frequentie-afhankelijk: hoe hoger de stimulusfrequentie, hoe dichter bij 
het basale eind [26]. Op deze manier verricht het basilair membraan als het 
ware een lopende frequentieanalyse. 
Tegen het basilair membraan ligt het orgaan van Gorti, zie figuur 2.2. Dit 
orgaan bevat de zogenaamde haarcellen die in feite verantwoordelijk zijn 
voor de mechanisch-elektrische transduktie. De naam haarcel verwijst naar 
de vele kleine haartjes op de top van de cel. Er bestaan 2 types haar
cellen: de binnenste haarcellen, 3500 in aantal en gegroepeerd in 1 rij, en 
de buitenste haarcellen, 25000 in aantal en gegroepeerd in 3 rijen. Over 
de haarcellen staat een elektrisch potentiaalverschil vanwege een verschil in 
chemische samenstelling van de cochleaire vloeistof in enerzijds de scala me
dia en anderzijds de scala vestibuli en tympani. Deze elektrische spanning 
geeft een ruststroom door de haarcel. Een buiging van de haartjes door 
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beweging van het basilair membraan verandert de elektrische impedantie 
van de haarcel. Hierdoor wordt de stroom gemoduleerd. 
De haarcellen worden geïnnerveerd door ongeveer 30000, grotendeels "af
ferente" zenuwvezels die tezamen de gehoorzenuw of achtste zenuw vormen. 
Afferente vezels brengen informatie van het oor naar de hersenen, efferente 
vezels brengen informatie van de hersenen naar het oor. 90 - 95 % van de 
afferente vezels zijn verbonden met de binnenste haarcellen. De buitenste 
haarcellen zijn relatief sterk efferent geïnnerveerd. Dit hangt samen met 
de recentelijk ontdekte aktieve processen in de basilair membraan-filtering: 
elektrische stimulatie doet de buitenste haarcellen van vorm veranderen, 
hetgeen van invloed is op de mechanische eigenschappen van het basilair 
membraan [30]. 
In een vezel van de achtste zenuw vinden we een signaal dat bestaat uit 
aktiepotentialen ("spikes") die stochastisch zijn verdeeld in de tijd. Dit 
signaal wordt in goede benadering beschreven door een Poisson-proces. De 
"spike rate" (aantal spikes per sekonde) van de vezel wordt beïnvloed door 
de zojuist genoemde elektrische stroom door de haarcel, waarmee deze ver
bonden is. Ook bij het ontbreken van stimulatie vinden we in de vezel een 
spike rate ongelijk aan nul: de spontane aktiviteit [19,20]. 
De waarschijnlijkheid van vuren van een gestimuleerde vezel volgt de fase 
van de akoestische stimulus tot een frequentie van 4 kHz. Dit verschijnsel 
staat bekend als "neural phase locking". 

2.3 Afstemkrommen 

De afstemkromme of tuning curve is oorspronkelijk een begrip uit de radio
wereld. Het is in feite een ander woord voor een typisch V-vormige band
filterkarakteristiek. Omdat de karakteristieken van het binnenoor sterk 
hieraan doen denken is deze naam ook gebruikt in de gehoor-wetenschap. 

2.3.1 Mechanische afstemming 

De eerste metingen aan basilair membraan bewegingen zijn tussen 1935 en 
1940 verricht door Von Békésy [1]. Hij experimenteerde met dode cochlea's 
die onder water met een kunstmatige stapes werden aangedreven. Enige van 
zijn resultaten vindt u in figuur 2.3. Boven is de genormeerde trillingsampli-
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Figuur 2.3: Mechanische filtering door het basilair membraan 
zoals is gemeten door Von Békésy. Boven: de genormeerde 
trillingsamplitude van het basilair membraan als funktie van 
de plaats op het membraan voor een aantal stimulusfrequen
ties, onder: de genormeerde trillingsamplitude als funktie van 
frequentie voor een aantal plaatsen op het membraan. Naar 
Von Békésy [1]. 

tude van het basilair membraan uitgezet tegen de plaats op het membraan 
voor een aantal stimulusfrequenties, onder is weergegeven de genormeerde 
trillingsamplitude als funktie van frequentie voor een aantal plaatsen op het 
membraan. De krommen in de onderste figuur zijn in feite afstemkrommen. 
\:'oor deze bandfilters kunnen we een kwaliteitsfaktor Q8 definiëren als het 
quotiënt van de centrale frequentie Fe van het filter en de -3dB bandbreedte 
BW: 

(2.1) 

Q8 blijkt min of meer konstant te zijn over het membraan en is ongeveer 
gelijk aan 1.5. Het verschil in steilheid van hoogfrequente en laagfrequente 

7 



flank van de afstemkrommen in de onderste figuur is direkt gekoppeld aan 
de steilheid van de flanken van de excitatiepatronen van de stationaire 
sinustonen in de bovenste figuur. De excitatie van het basilair membraan 
t.g.v. een stationaire sinustoon spreidt sterker in hoogfrequente richting 
dan in laagfrequente richting. Vrij vertaald heeft dit tot gevolg dat een 
lage toon een hoge toon beter maskeert dan omgekeerd. 

2.3.2 Neuro-fysiologische afstemkrommen 

25 jaar na de experimenten van Von Békésy publiceerden Kiang et al. re
sultaten van neurofysiologische metingen aan de bandfilterkarakteristiek 
van het katte-oor [19]. Hun meetmethode was de volgende: Een mikro
elektrode wordt geplaatst tegen één bepaalde vezel uit de achtste zenuw, 
zodat de elektrische aktiviteit van de vezel gemeten kan worden. Het ge
luiddrukniveau van een stationaire sinustoon wordt nu verhoogd totdat de 
"spike rate" van de vezel boven spontane aktiviteit geraakt. Het geluid
drukniveau van de toon als funktie van zijn frequentie is een afstemkrom
me. In figuur 2.4 zijn afstemkrommen weergegeven voor 18 zenuwvezels. 
Het minimum in de kurve geeft de frequentie aan waarvoor de vezel het 
gevoeligst is en wordt de karakteristieke frequentie van de vezel genoemd. 
Deze resultaten verschillen op 2 punten belangrijk van die van Von Békésy. 
Ten eerste stijgt bij Kiang et al. de kwaliteitsfaktor met de frequentie, ter
wijl deze bij Von Békésy grofweg konstant was. Ten tweede is de kwaliteita
faktor van de neurofysiologische afstemkrommen veel groter dan die van de 
mechanische afstemkrommen. Deze diskrepantie tussen mechanisch en neu
raal afstemgedrag heeft de auditieve wereld jarenlang beziggehouden. Het 
leidde onder ondere tot het veronderstellen van een tweede, neurale filter 
dat de filterkarakteristiek nog eens moest opscherpen. 
In 1982 toonden Khanna en Leonard [18] aan dat de mechanische afstem
ming wél korrespondeerde met de afstemming zoals die gevonden wordt in 
de achtste zenuw. Hiertoe gebruikten zij een zeer subtiele meetmethode 
die, in tegenstelling tot voorgaande metingen, de levende cochlea vrijwel 
niet beschadigde. De door hun gemeten mechanische en neurale afstem
krommen zijn weergegeven in figuur 2.5. 
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Figuur 2.4: Afstemkrommen van 18 gehoorzenuw-vezels van 
een kat. Criterium: spike rate 10 á 20 % boven spontane ak
tiviteit. Overgenomen uit Kiang et al.[19]. 
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Figuur 2.5: Afstemkrommen gemeten in de cochlea van een le
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2.3.3 Psycho-akoestische afstemkrommen 

Een psycho-akoestisch, ook wel psycho-fysisch experiment is een experiment 
waarin een proefpersoon wordt gevraagd om akoestische stimuli te beoorde
len. 
De eerste systematische psycho-akoestische metingen aan de interferentie 
van zuivere tonen zijn reeds in 1924 verricht door Wegel en Lane [29]. 
Een variant van de meetmethode van Wegel en Lane wordt later door 
Zwicker gepresenteerd als het psycho-akoestisch equivalent van de meting 
van de neurale afstemkromme [32]. Hij gaat uit van een maskeerexpe
riment 1

, waarin hij een sinusvormige testtoon gebruikt, die juist boven 
drempelniveau wordt aangeboden zodat zijn spat.iële excitatie op het basi
lair membraan smal blijft. Met deze toon wordt als het ware op een bepaald 
frequentiekanaal afgestemd. De testtoonfrequentie korrespondeert met de 

1 Een geluid 1 wordt gemaskeerd door een geluid 2, als 1 in aanwezigheid van 2 niet 
hoorbaar is, terwijl het in afwezigheid van 2 wél hoorbaar is. 
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Figuur 2.6: Psycha-akoestische afstemkrommen, links voor verschillende testtoon
niveaus, rechts voor verschillende testtoonfrequenties. De gestreepte kurves in de 
rechtergrafiek geven absolute drempelniveaus van de ma.skeertonen. Overgenomen 
uit Vogten [27]. 

karakteristieke frequentie van de zenuwvezel in de neuro-fysiologische me
ting. Na het toevoegen van een tweede sinustoon, de maskeertoon, wordt 
een proefpersoon gevraagd om, voor verschillende maskeertoonfrequenties, 
het maskeertoonniveau zó in te stellen dat de testtoon juist gemaskeerd is. 
Het geluidniveau van de maskeertoon als funktie van zijn frequentie levert 
nu een psychoakoestische afstemkromme. In figuur 2.6, overgenomen uit 
Vogten [27] zien we een aantal typische afstemkrommen voor verschillende 
testtoonfrequenties en -niveau 's 2 • De hellingen zijn sterk afhankelijk van 
proefpersoon, testtoonfrequentie en testtoonniveau. Enige ordegroottes: 

2 Wat betreft notaties in de grafiek: subscript p staat voor probe (testtoon). SL staat 
voor Sensation Level, dit is het absolute geluiddrukniveau minus het absolute drem
pelniveau van een geluid. SPL staat voor Sound Preesure Level, dit is het absolute 
geluiddrukniveau. 
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laagfrequente helling 50 à 300 dB/okt, hoogfrequente helling 200 à 500 
dB/okt. Dit geeft -3dB bandbreedtes van 0.015 à 0.07 oktaaf. 
Vogten [27] beschrijft 4 soorten afstemkrommen. Hij gaat uit van 4 expe
rimentele parameters: testtoonniveau Lp, testtoonfrequentie /p, maskeer
toonniveau Lm en maskeertoonfrequentie fm· Hiervan worden er bij het 
meting van een afstemkromme 2 konstant gehouden. Welke 2 dat zijn 
bepaalt het soort afstemkromme, zie figuur 2. 7. 
In de "ISO-Lp curve" worden testtoonfrequentie en -niveau konstant ge
houden. Dit is het reeds besproken equivalent van de neuro-fysiologische 
afstemkromme. De "masking curve" (onder andere gemeten door de reeds 
genoemde Wegel en Lane) wordt gemeten met een konstante maskeerfre
quentie en -niveau, waardoor de maskeertoonexcitatie op het basilair mem
braan stationair is. Met deze methode wordt als het ware het maskeertoon
excitatiepatroon afgetast [2]. Voor een "ISO-Lm curve" worden /p en Lm 
konstant gehouden en voor het vierde, naamloze geval worden Lp en fm 
konstant gehouden. In deze laatste twee types experimenten zijn zowel 
maskeerder als tester niet konstant. Hierdoor zijn deze kurves wat moeilij
ker te interpreteren dan de ISO-LP curve en de masking curve. 

Algemeen gesproken geven de hierboven beschreven afstemkrommen alle 
een systematisch beeld van de stationaire frequentieselektiviteit van het 
gehoor: hoe interfereren zuivere tonen met elkaar over een breed bereik 
van zowel frequentie als geluiddrukniveau? In de praktijk echter heeft 
het oor te maken met tijdvariërende signalen, waarop het een lopende 
frequentie-analyse verricht. Er wordt als het ware een eindig tijdvenster 
over de akoestische informatie geschoven. Over de tijdafhankelijkheid van 
het frequentie-analyserend vermogen van het gehoor kunnen we via metin
gen met stationaire stimuli weinig kennis vergaren. Daartoe zullen we mas
keerexperimenten moeten ondernemen met frequentie-gemoduleerde (FM) 
stimuli3

• Hierop wordt ingegaan in volgende paragraaf. 

3 Frequentie Modulatie wordt hier zeer algemeen opgevat als verandering van frequentie 
in de tijd. 
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Figuur 2.7: 4 soorten psycha-akoestische afstemkrommen, met literatuurverwijzin
gen. Overgenomen uit Vogten [27]. 

2.4 Sweeps 

2.4.1 Definities 

Onder een sweeptoon of sweep wordt hier verstaan een sinustoon met een 
in de tijd stijgende of dalende frequentie. We bespreken hier kort twee 
eenvoudige soorten sweeps. 

Lineaire sweep. De instantane frequentie I verhoudt zich lineair met de 
tijd t: 

F.·d-F.t I ( t) = F,t + em 
1 t 

T 
(2.2) 

waarin F,t=startfrequentie en Feind=eindfrequentie (Hz) en T = to
tale sweepduur (s). De instantane frequentie is in het algemeen de 
eerste tijdafgeleide van het cosinusargument, gedeeld door 211'. Zo 
vinden we voor de uitwijking u van het signaal: 

( ) { Feind - F,t 2} 
ut = Acos 21rF,tt + 1r T t (2.3) 

waarin A de amplitude is (naar keuze in bijvoorbeeld V of Pa). 
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Exponentiële sweep. De instantane frequentie verhoudt zich exponen
tieel met de tijd: 

(2.4) 

waarin S = sweepsnelheid (okt/s), Fe = frequentie in het tijdcen
trum van de sweep (Hz). Zo vinden we, analoog aan Smoorenburg en 
Coninx [6]: 

u(t) =A cos{ 
2

11" F (25(t-~)- 1)} 
S ln(2) c 

(2.5) 

In bovenstaande vergelijking zijn de zelf te kiezen parameters met hoofdlet
ters aangegeven. 

2.4.2 Maskeerexperimenten 

In de literatuur wordt reeds enkele malen melding gemaakt van maskeerex
perimenten met sweeps. We maken hier onderscheid tussen experimenten 
met gesweepte maskeerder en experimenten met gesweepte testtoon. 

Gesweepte maskeertoon 

Smoorenburg en Coninx hebben na hun luidheidsmetingen ook maskeer
experimenten ondernomen [6]. Zij gebruikten een gesweepte maskeertoon, 
waarvan de frequentie exponentiëel afhankelijk was van de tijd, met in het 
tijdcentrum een waarde van 1000Hz. Halverwege de 100 ms maskeertoon 
werd een korte (10 ms) sinusvormige testtoon toegevoegd. Het geluid
drukniveau van de maskeertoon was konstant en gelijk aan dat van een 
stationaire maskeerder van 50 dBSL. De taak van de proefpersoon was om 
het drempelniveau van de testtoon te zoeken, afhankelijk van de sweepsnel
heid van de maskeerder. 
De resultaten lieten 2 belangrijke effekten zien: 

1. maskeertonen met een stijgende frequentie (opwaartse maskeerders) 
maskeren sterker dan maskeerdersmet een dalende frequentie (neer
waartse maskeerders), met verschillen tot 10 dB; 

2. met toenemende sweepsnelheid stijgt het drempelniveau, bereikt een 
maximum en neemt vervolgens af. De maximale drempeltoename 
t.o.v. de stationaire konditie bedraagt 21 dB (opwaartse sweep van 30 
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okt/s). Dit korrespondeert niet met gangbare maskeertheorieën, die 
zijn gebaseerd op detektie van energie-incrementen in kritieke ban
den. In deze theorieen wordt het totale frequentiebereik van het 
menselijke gehoor opgedeeld in ongeveer 24 frequentiebanden, met 
een breedte van grofweg100Hz beneden de 500Hz en i oktaaf boven 
500Hz [33]. Voor het voorspellen van maskeergedrag voor stationaire 
stimuli wordt dan vaak het volgende detektiekriterium gehanteerd. 
Het toevoegen van een testtoon aan een maskeertoon kan worden 
waargenomen indien dit in minstens één van de kritieke banden een 
bepaald energie-inerement veroorzaakt. Dit energie-inerement is kon
stant en wordt geschat op 1 dB. 
Nu zal in het experiment van Smoorenburg en Coninx de maskeer
energie in de kritieke band waarop de testtoon is afgestemd afnemen 
met toenemende sweepsnelheid als gevolg van spektrale energiesprei
ding. Waardoor de drempel zou moeten dalen. 

Smith et al. [23] gebruikten een maskeertoon van een konstant niveau, 
die gedurende de 500 ms dat hij hoorbaar was meerdere malen (10 tot 
100 keer, afhankelijk van de gekozen sweepsnelheid) lineair werd gesweept. 
De instantane frequentie van de maskeertoon verhield zich dus zaagtand
vormig met de tijd. De sweeps bestreken het frequentiegebied van 200 tot 
2000 Hz, onafhankelijk van de sweepsnelheid. Een stationaire testtoon van 
260 ms werd zó toegevoegd dat het tijdcentrum van maskeertoon en test
toon samenvielen. De proefpersoon moest zoeken naar de drempel van deze 
testtoon voor verschillende sweepsnelheden van de maskeertoon en verschil
lende testtoonfrequenties. 
Zij vonden soortgelijke effekten als Smoorenburg en Coninx: aanvanke
lijk toenemende maskering bij toenemende sweepsnelheid en een verschil 
in maskering tussen opwaartse en neerwaartse sweeps. Bij een testtoonfre
quentie van 1100 Hz was het maximum verschil 20 dB bij een sweepsnelheid 
van 90 kHz/s. 
Voor het laatste effekt komen zij tot een verklaring via enige berekeningen 
met een !-dimensionaal, lineair simulatiemodel van de cochleaire mechanika. 
Hierbij beschouwen zij het trillingsgedrag van het basilair membraan op 
het resonantiepunt van de testtoonfrequentie. Hun redenering is als volgt. 
Allereerst stellen zij als detektiekriterium: een testtoon kan gedetekteerd 
worden indien de excitatie van het basilair membraan op de plaats van 
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Figuur 2.8: Genormeerde snelheid van het basilair membraan 
als funktie van de tijd op het resonantiepunt van 1100 Hz, 
berekend met een 1 dimensionaal, lineair simulatiemodel van de 
cochleaire mechanika. Als stimuli werden gebruikt opwaartse 
(boven) en neerwaartse (onder) sweeps van 180 kHzjs, met een 
centrale frequentie van 1100 Hz. Overgenomen uit Smith et al. 
[23]. 

maximale resonantie van de testtoon voldoende lang laag is. Met "vol
doende lang" wordt bedoeld langer dan de minimale integratietijd van het 
oor. Deze wordt geschat op 2.5 ms [13,15]. "Laag" wordt uitsluitend re
latief gebruikt in een vergelijking tussen opwaartse en neerwaartse sweeps: 
een lage excitatie zal slechter maskeren dan een hoge. Een absoluut kri
terium wordt niet gegeven. Nu kunnen vanwege dispersieve eigenschappen 
van het basilair membraan 4 de tijdomhullenden van opwaartse en neer
waartse sweep sterk verschillen. In figuur 2.8 zien we als funktie van de 
tijd de snelheid van het basilair membraan op het resonantiepunt van de 
testtoon ten gevolge van een opwaarts gesweepte maskeertoon (boven) en 
de korresponderende neerwaarts gesweepte maskeertoon (onder). Het is 
duidelijk dat, uitgaande van bovenstaand detektiekriterium, de testtoon 

4 Vermoedelijk bedoelen Smith et al. met dispersief gedrag specifiek effekten die te 
maken hebben met "voortplantings-tijden" van trillingen in het basilair membraan. Ver
schillende frequentiekomponenten zullen een verschillende tijd nodig hebben om hun plaats 
van maximale resonantie te bereiken. Immers, lage frequenties resoneren achteraan bij de 
apex, hoge frequenties vooraan bij de basis. 
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gemakkelijker gedetekteerd zal worden in aanwezigheid van de neerwaartse 
maskeerder dan in aanwezigheid van de opwaartse maskeerder. 
Deze argumentatie blijkt op te gaan voor een breed bereik van experi
mentele parameters. Helaas is het detektiekriterium erg kwalitatief van 
aard, zodat er geen kwantitatieve voorspellingen van maskeerniveau's ge
maakt kunnen worden. 

Gesweepte testtoon 

Cullen en Collins [7] hebben drempels gemeten van lineair gesweepte test
tonen in een achtergrond van 60 dBSPL breedbandige ruis, afhankelijk van 
sweepsnelheid, sweepduur en breedte van het bestreken frequentiegebied. 
Hun bevindingen zijn: 

• toenemende drempel bij toenemende sweepsnelheid (de maximale sweep
snelheid die zij getest hebben is 192 kHz/s). 

• voor korte signaalduren (~20ms) en hoge sweepsnelheden (>lOOkHz/s) 
zijn er signifikante drempelverschillen tussen opgaande en neergaande 
sweeps in de orde van enkele dB's. Deze effekten verdwijnen zowel 
bij zeer lage als bij zeer hoge maskeerniveaus. 

Over mogelijke verklaringen blijven ze spekulatief: oorzaken zouden kun
nen liggen in zowel neurale mechanismen als in de reeds genoemde loop
tijdeffekten op het basilair membraan. Zij veronderstellen dat het basilair 
membraan bij bepaalde snelle opwaartse sweeps gedurende korte tijd breed 
zal worden aangeslagen, zodat de desbetreffende haarcellen synchroon wor
den geaktiveerd. Dit kan resulteren in een lagere drempel. Indien we deze 
sweep daarentegen omgekeerd in de tijd aanbieden (neerwaarts), zal er zich 
een smalle excitatie voortbewegen langs het membraan. 

2.5 Keuze van experimentele aanpak 

Kort samengevat blijkt uit eerder gedane maskeerexperimenten met sweep
tonen het volgende. Maskeerexperimenten met sweeptonen geven opmerke
lijke resultaten die niet korresponderen met gangbare kritieke band theo
rieën. Oorzaken worden gezocht in termen van excitaties van het basi
lair membraan. Door looptijdeffekten in de golfvoortplanting in het basi
lair membraan kunnen de excitatiepatronen van opwaartse en neerwaartse 
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sweeps drastisch verschillen. Dit zullen we terugvinden in het maskeerge
drag van sweeptonen. 

In dit afstudeerwerk onderzoeken we het maskeergedrag van sweeptonen 
in relatie tot basilair membraan bewegingen. Dit zullen we doen via af
stemkrommen omdat deze een systematisch beeld geven van de perceptieve 
invloed van een bepaald geluid over een breed frequentiebereik. Vraag is 
nu of we de testtoon of de maskeertoon moeten sweepen. 
Als we kiezen voor een gesweepte maskeerder introduceren we een extra 
tijdeffekt dat op zich niets te maken heeft met looptijden van trillingen op 
het basilair membraan. Dit effekt heeft namelijk betrekking op het tijdven
ster dat gehanteerd wordt door een luisteraar in een maskeerexperiment. 
Over tijdvensters in niet-simultane maskeerexperimenten is al het nodige 
bekend. Als testtoon en maskeertoon niet simultaan worden aangeboden 
kan er toch maskering optreden, en wel op 2 manieren. Voorwaartse mas
kering vindt plaats als de testtoon na de maskeertoon wordt aangeboden. 
Deze namaskering neemt geleidelijk af als de afstand tussen de twee tonen 
groter wordt, totdat het effekt na 100 à 200 ms verdwijnt. Als de test
toon v66r de maskeertoon wordt aangeboden kan terugwaartse maskering 
plaatsvinden. Dit effekt verdwijnt echter al bij een afstand van enkele ms 
[10]. Als we dit nu grofweg overplaatsen naar simultane maskering, kun
nen we rond een testtoon een soort tijdvenster konstrueren, waarmee we de 
maskeertoon (indien aanwezig) wegen. In figuur 2.9 is een gestileerde weeg
funktie getekend, zoals deze zou kunnen gelden voor de experimenten van 
Smoorenburg en Coninx. We zien nu dat het relevante deel van de opwaarts 
gesweepte maskeertoon relatief meer laag zal bevatten, en dat van de neer
waartse sweep meer hoog, beide overlappend rond de testtoonfrequentie. 
Omdat, zoals we zagen, maskering sterk asymmetrisch is voor frequentie, 
zal de opwaartse sweep beter maskeren dan de neerwaartse sweep, hetgeen 
klopt met de bevindingen van Smoorenburg en Coninx. Zo zeggen de resul
taten van Smoorenburg en Coninx mijns inziens vooral iets over tijdvensters 
die door een luisteraar gehanteerd worden in een simultaan maskeerexperi
ment. 
Omdat wij ons met name willen richten op de typische looptijd-effekten op 
het basilair membraan kiezen wij voor de gesweepte testtoon - stationaire 
maskeertoon konfiguratie. Hier wordt de sweep immers temporeel volledig 
overdekt door de maskeertoon. 
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Figuur 2.9: Weegfunktie voor maskeertoon zoals deze zou kun
nen gelden in de experimenten van Smoorenburg en Coninx. 
Tm is de maskeertoonduur, Tp is de testtoonduur. 

Het frequentiegebied waarin de experimenten zich afspelen kiezen we rond 
de 1000Hz: de stationaire testtonen hebben een frequentie van 1000Hz, de 
sweeps hebben in hun tijdcentrum een frequentie van 1000Hz. Een eerste 
reden hiervoor is dat enkele eerdere onderzoeken op het gebied van zowel 
afstemkrommen als sweep-maskering dit zo gedaan hebben, zodat dit een 
vergelijking niet verhindert. Ten tweede is 1000 Hz een tamelijk centrale 
frequentie in het menselijke gehoorgebied, zodat eventuele "randeffekten" 
(denk ook aan het simulatieprogramma!) geen rol spelen. Tenslotte is de 
gemiddelde gevoeligheid van het oor rond de 1000 Hz tamelijk vlak, zelfs 
bij lage niveaus. Dit is belangrijk omdat sweeps een bepaalde spektrale uit
breiding hebben, zodat bij lage niveaus een gedeelte van de sweep sowieso 
al onhoorbaar zou kunnen zijn, als de gehoordrempel-kurve te scheef is. 
Als testtoonniveau nemen we 10 dBSL. Aan de ene kant moet het niveau in 
de buurt van de drempel liggen, omdat een testtoon met een bandbreedte 
van 1l oktaaf bij hogere niveaus al gauw dermate hoge maskeerniveaus 
vereist, dat de afstemkrommen te weinig signifikante punten overhouden 
(bovengrens 85 dB!), en om zogenaamde kombinatietonen te voorkomen 
die het maskeergedrag sterk kunnen heinvloeden [14]. Anderzijds moest 
het niveau weer niet té laag zijn (bijvoorbeeld 5 dBSL) om het bovenge
noemde wegvallen van een gedeelte van de sweep te voorkomen. 
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Er is gekozen voor 9 signaalduren, uitgaande van een vermogens-integra
tietijd van het oor van 100 à 200 ms. 

• groter of gelijk aan deze integratietijd: 200 ms; 

• zo kort mogelijk, met redelijk overeenstemmende spektrale inhoud 
(weinig zijbanden door te scherp inschakelen): 20 ms; 

• hier tussenin: 50 ms. 

We zullen zowel lineaire als exponentiële sweeps gebruiken. 

Om het maskeergedrag van sweeptonen te kunnen relateren aan het me
chanisch gedrag van het basilair membraan zal bovendien met behulp van 
een simulatiemodel van de cochleaire mechanika de responsie van het mem
braan op sweeptonen worden onderzocht. Tevens zullen met dit model 
enkele afstemkrommen worden berekend. 
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Hoofdstuk 3 

Simulaties 

3.1 Korte beschrijving van het model 

3.1.1 Inleiding 

Duifhuis en Hoogstraten (Universiteit Groningen) hebben recentelijk een 
rekenprogramma ontwikkeld waarmee het mechanische gedrag van het ba
silair membraan gesimuleerd kan worden. Wij hebben dit programma ge
bruikt om 

1. het gedrag van het basilair membraan te onderzoeken bij stimuleren 
met sweeptonen; 

2. het programma in kombinatie met een eenvoudig detektiekriterium 
te testen als voorspeller van maskeergedrag ... 

De principes waarop het model berust worden hieronder kort beschreven. 

3.1.2 Fysische principes 

Het simulatiemodel is grotendeels gebaseerd op de fysische beschrijving 
van het basilair membraan door Viergever [25]. Viergever maakt een !
dimensionale, lineaire benadering van het cochleaire systeem. Alle variabe
len zijn slechts afhankelijk van de lengteparameter x (afstand tot het ovale 
venster) en de tijd t. Hij gaat uit van een plaatselijke komplexe impedantie 
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ç van het basilair membraan van 

ç(x;;'w) = ;'wm(x) + r(x) + s~x) 
JW 

(3.1) 

met m(x), r(x) en s(x) als respektievelijk massa, weerstand en stijfheid van 
het basilair membraan per oppervlakte-eenheid. 
Deze impedantie heeft de vorm van een specifieke akoestische impedantie. 
Het is de verhouding van de "trans-membraan druk" 1 en de plaatselijke 
snelheid van het basilair membraan. Via de wet van massabehoud en een 
krachtenbalans voor zowel x- als y-richting komt Viergever tot de volgende 
vergelijking: 

(3.2) 

Hierin is y de transversale uitwijking van het basilair membraan, p de (kon
stante) vloeistofdichtheid, A de (konstante) doorsnede van de vloeistofka
nalen boven en onder het basilair membraan en ,B(x) de breedte van het 
membraan. 
Hij stelt als randvoorwaarden: 

• Ovale venster: vloeistofsnelheid op x = 0 is gelijk aan stapes
snelheid. Dit leidt tot: 

(3.3) 

met P als de transmembraandruk, en u,t als stapes-snelheid. 

• Apex: stijve wand op x = l. Dit leidt tot: 

(3.4) 

3.1.3 Rekenprincipes 

De differentiaalvergelijking en randvoorwaarden van Viergever zijn overge
nomen door Duifhuis en Hoogstraten. Bovendien is de stapessnelheid via 
een eenvoudig filtermodel van het middenoor gekoppeld aan de geluiddruk 

1 De transmembraandruk is de druk in het bovenste kanaal (Scala Vestibuli) min de 
druk in het onderste kanaal (Scala Tympani). 
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aan het trommelvlies. Parameterwaarden als stijfheid, breedte en dergelij
ke zijn eveneens overgenomen van Viergever. 
Het hiermee geschetste probleem kan analytisch niet exact worden opgelost. 
Er kunnen nu 2 paden worden bewandeld: een analytische benadering, 
waarvoor de zogenaamde "Liouville-Green" methode als de meest geschikte 
wordt gezien [25,26,31], of een numerieke benaderingswijze. Duifhuis en 
Hoogstraten hebben gekozen voor de laatste oplossing. Daartoe is de diffe
rentiaalvergelijking gediskretiseerd met fl.t = 2.5 ns en fl.x = 87.72 J.Lm ( 400 
punten over een lengte van 35 mm). Bij het oplossen is gebruik gemaakt 
van een vierstapsmethode van Runge-Kutta. Beginvoorwaarde was steeds 
uitwijking en snelheid nul voor het gehele membraan. De input van het 
programma bestond uit enkele parameters die betrekking hadden op de 
stimulus, zoals geluiddrukniveau, centrale frequentie en sweepsnelheid. Als 
output werd elke 0.05 ms de snelheid van de 400 punten van het basilair 
membraan in een file genoteerd. 
Om een overzichtelijk en rustig beeld van de resultaten te krijgen zijn ver
volgens via een smoothing-proces tijdomhullenden berekend. Deze smooth
ing kwam tot stand via een lineair digitaal "FIR"-filter. Een FIR (Finite 
lmpulse Response) filter legt in feite een eindig tijdvenster over de data 
en integreert deze data met een bepaalde weging. De weging was in ons 
geval driehoekig, met een totale breedte van 4 ms. Dit korrespondeert met 
schattingen van de integratietijd van de haarcellen [24,13]. 
Belangrijk is dat het model inklusief smoothing lineair is, zodat een ge
luiddrukniveau-toename van 6 dB resulteert in een verdubbeling van het 
excitatie-patroon 2 van het basilair membraan. 

3.2 Inleidende berekeningen 

3.2.1 Responsie op stationaire stimuli 

Allereerst hebben we de responsie van het hasilair membraan op stationai
re, sinusvormige stimuli berekend. Voor enkele ook in latere berekeningen 
en metingen gebruikte frequenties zijn de excitatie-patronen voor t = 30 

2onder excitatie(patroon} wordt hier steeds verstaan de plaatselijke transversale snel
heid van het basilair membraan als funktie van plaats en eventueel tijd. 
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Figuur 3.1: Excitatiepatronen voor frequenties van (van links 
naar rechts) 1393, 1203, 1039, 898, 776, 670, 579 en 500 Hz. 
Lp=50dB. De waarden langs de x-as zijn de punt-nummers. 

360.0 

ms 3 weergegeven in figuur 3.1. Met toenemende stimulusfrequentie zien we 
het resonantiepatroon richting stapes verschuiven. Bovendien is de flank 
van het excitatiepatroon aan de stapeszijde veel steiler dan aan de apex
zijde. Dit alles is in kwalitatieve overeenstemming met de waarnemingen 
van onder andere Von Békésy [1]. Met afnemende stimulusfrequentie zien 
we bovendien de maximale amplitude van de excitaties stijgen. Hier zit 
grofweg een -3dB /okt verloop in. Extra berekeningen laten zien dat voor 
frequenties beneden ongeveer 200 Hz het excitatiepatroon onregelmatiger 
wordt en dat de amplitude afneemt. Bij de apex is de amplitude vrijwel 
nul. 
Het is interessant om de resonantiefrequentie fm als funktie van de plaats 
x op het basilair membraan te kennen. We vinden het volgende verband: 

(3.5) 

met fm in Hz en x in meters. Voor een afleiding zie bijlage A.l. 

3 0ngeveer 25ms na inschakelen ontstond een stabiel patroon. 
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Figuur 3.2: Responsie van het basilair membraan op een 
6-achtige input op t=O. 

3.2.2 Piekresponsie 

400.0 

Als geluid-stimulus is gebruikt een Dirac-puls. Het resultaat is weergegeven 
in figuur 3.2. Omdat de piek een zeer breed frequentiespektrum heeft en 
alle fourierkomponenten in fase worden aangeboden, geeft figuur 3.2 in
teressante informatie over de looptijd van elke komponent om zijn reso
nantiepunt te bereiken. De looptijden hebben we benaderd door voor elke 
x het tijdstip van maximale resonantie te bepalen. Als we weer een expo
nentieel verband tussen looptijd T en plaats x veronderstellen vinden we 
de volgende kurve: 

T( x) = O.OÖÓ105 · ( e157·z - 1) (3;6) 

met T in sekonden en x in meters. Voor een afleiding zie bijlage A.2. 

Dit resultaat, gekombineerd met het verband tussen plaats en frequentie, 
stelt ons in staat om de veronderstellingen van Cullen en Collins [7] m.b.t. 
een synchrone, spatieel brede excitatie van het basilair membraan te toet
sen. Hiertoe zoeken we eerst het verband tussen looptijdTen frequentie/. 
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Figuur 3.3: Synchrone, spatieel brede excitatie van het builair 
membraan. 

Omdat zowel I als T exponentieel van de plaats x afhangen, verwachten 
we na eliminatie van x een machtvormig verband tussen I en T: 

I(T) = a(T- b)c (3.7) 

waarin a, b en c konstanten zijn. 
We konstrueren nu een sweep waarbij elke frequentiekomponent gelijktij
dig zijn resonantiepunt bereikt. Deze sweep noemen we voor het gemak 
een "machtsweep". Enig rekenwerk (zie bijlage A.3) levert het volgende 
resultaat: 

I( ) 
3.73 

t = 0.030- t '0 :::; t :::; 0.0299 (3.8) 

met t in sekonden. 
Dit levert ons het excitatiepatroon van figuur 3.3. De bijbehorende neer
waartse sweep heeft als frequentieverloop: 

l(t) = 3.73 
t 
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Figuur 3.4: Als figuur 3.3, maar voor neerwaartse sweep. 

Dit levert het excitatiepatroon van figuur 3.4. Het blijkt dus inderdaad 
mogelijk een sweep zó te konstrueren, dat de opwaartse versie het mem
braan synchroon breed exciteert en de neerwaartse versie niet. Hierbij dient 
ter relativering een kanttekening gemaakt te worden. Cullen en Collins [7] 
en Smith et al.[23] gebruiken geen "macht"-sweep maar een lineaire sweep 
en zullen daarom geen volledig synchrone excitatie veroorzaken. Bij gun
stige sweepsnelheden kan het effekt echter toch signifikant zijn. Als we een 
lineaire benadering maken van de sweepsnelheid vinden we: bij een instan
tane frequentie van 1.1 kHz (centrale frequentie bij Smith et al. [23]) is 
onze sweepsnelheid 324 kHzjs. Smith et al. vinden een maximaal verschil 
in maskering tussen op- en neerwaartse sweep bij 90 kHz/s. 

3.3 Afstemkrommen 

3.3.1 Een detektiekriterium 

In hoofdstuk 2.4 zagen we dat in de literatuur melding wordt gemaakt 
van een discrepantie tussen enerzijds maskeerexperimenten met sweepto-
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nen en anderzijds gangbare kritieke band theorieen. Men suggereert dat de 
oorzaak zou liggen in de dispersieve eigenschappen van het basilair mem
braan. Smith et al. [23] hebben reeds een kwalitatieve vergelijking gemaakt 
tussen meetresultaten en basilair membraan-excitatiepatronen, berekend 
met een simulatiemodel. Wij willen hier een kwantitatieve vergelijking 
maken tussen berekende en gemeten afstemkrommen voor zowel gesweepte 
als stationaire testtonen. Hiertoe hebben we een detektiekriterium nodig, in 
termen van excitaties van het membraan, voor de detektie van een testtoon 
in aanwezigheid van een maskeertoon. In de literatuur wordt geen mel
ding gemaakt van simulaties van psycho-akoestische maskeerexperimenten 
uitgaande van een model van het basilair membraan. Een keuze van het 
detektiekriterium is daarom ietwat willekeurig. Smith et al. berekenen 
alleen excitaties voor gesweepte maskeerders en nemen als kriterium: als 
de maskeerder-excitatie lang genoeg (> integratietijd haarcellen) laag is, 
kan de testtoon gedetekteerd worden. Wij vertalen dit kwantitatief naar 
een soort piekdetektie voor gesmoothte excitatiepatronen: 
Een geluid 1 wordt door een geluid 2 juist gemaskeerd als de excitatie t.g.v. 
2 de excitatie t.g.v. 1 precies overdekt. 
Dit betekent dat de verhouding tussen maskeertoon-excitatie en testtoon
excitatie over het gehele membraan ten alle tijde minimaal 1 moet zijn. 
Op zich is een andere minimale verhouding, bijvoorbeeld 2 of 0.5 niet 
willekeuriger. Dit zal uitsluitend van invloed zijn op de vertikale positie 
van de afstemkrommes. 

3.3.2 Implementatie 

Er zijn 3 testtonen gebruikt: een opwaartse en een neerwaartse exponentiële 
sweep en een stationaire 1000 Hz sinustoon, alle met een totale duur van 
50 ms en een geluidniveau van 50 dB SPL. De exponentiële sweeps zijn be
rekend volgens vergelijking 2.5, met als parameterkeuze: S = ± 30 okt/s, 
Fe = 1000 Hz en T = 0.050 s. 
De tijdomhullenden waren voor de 3 testtonen hetzelfde: totale duur 50 ms, 
waarvan 10 ms inschakeltijd en 10 ms uitschakeltijd. In- en uitschakelomhul
lenden zijn Gaussisch met een halveringstijd van 5.29 ms. Als voorbeeld is 
van de opwaartse sweep in figuur 3.5 het tijdsignaal gegeven. 
De excitatiepatronen van de 3 testsignalen als funktie van de tijd vindt u 
in figuren 3.6 en 3.7. 

28 



... 
a.o 

1.!1 

•• Q 

Q.!l 

VOLTS 
Q.Q 

-o.s 

-1.0 

-1.5 

-a.o 

SE CO NOS 
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Figuur 3.6: Excitiepatroon van het basilair membraan door de 
stationaire testtoon. 
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Bij de opwaartse sweep start de excitatie rechts (d.i. richting apex) van 
de excitatie van de stationaire testtoon, en verschuift met de tijd richting 
stapes. Voor de neerwaartse sweep zien we het omgekeerde. Dit is in 
overeenstemming met de reeds besproken relatie tussen resonantiefrequen
tie en plaats op het basilair membraan: hoe dichter bij de stapes, hoe hoger 
de resonantiefrequentie. Verder zien we een verbreding en verlaging van 
het excitatiepatroon bij de opwaartse sweep. Dit heeft te maken met loop
tijd-effekten: hoe dichter de extreme situatie van de vernoemde opwaartse 
machtsweep wordt benaderd, hoe sterker de verbreding van de excitatie. 
Er zijn 22 verschillende maskeertonen gebruikt, alle stationaire sinustonen 
van 50 dB met een frequentie tussen 500 en 1400Hz. Voor de berekeningen 
is steeds het excitatiepatroon 30 ms na inschakelen gebruikt (dan is het pa
troon stabiel). Omdat de maskeertonen konstant zijn in de tijd, bevat deze 
I-dimensionale excitatie alle informatie. Voor enkele excitatiepatronen zie 
figuur 3.1. 
De berekeningswijze voor de afstemkrommen is als volgt: bereken voor alle 
punten op het membraan voor 0 :::; t :::; 50 ms de verhouding testtoonex
citatie/maskeertoonexcitatie 4

• Het maskeerniveau moet nu z6 verhoogd 
of verlaagd worden dat de kleinste van deze (400 x 1000) verhoudingen 1 
wordt. Dit alles is op een eenvoudige manier te realiseren omdat het model 
lineair is. 

3.3.3 Resultaten 

Voor elk van de 3 testtonen zijn de berekende afstemkrommen weergegeven 
in figuur 3.8. De vorm en positie van de afstemkrommen is onafhankelijk 
van het testtoonniveau omdat het model lineair is en de maskeerniveaus 
genormeerd zijn op de testtoonniveaus. Hier volgt een korte bespreking. 

• De hellingshoeken zijn: 

stationaire testtoon: laagfrequente flank 18 dB/okt 
hoogfrequente flank 237 dB/okt 

sweep, + 30 oktjs: laagfrequente flank 7 dB/okt 
hoogfrequente flank 125 dB/okt 

4 Er wordt verondersteld dat het uitdempen van de testtoon na 50 ms geen invloed heeft 
op de detektie. 
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sweep, - 30 okt/s: laagfrequente flank 7 dB/ okt 
hoogfrequente flank 172 dB/okt 

., 

• We zien horizontale verschuivingen van het minimum van de afstem
krommen voor de opwaartse en neerwaartse sweep naar respektievelijk 
660 Hz en 690 Hz. 

• De vertikale posities van de minima van de krommen voor de op
waartse en neerwaartse sweep verschuiven naar respektievelijk 11 dB 
en 14 dB. 

Allereerst bespreken we de afstemkromme voor de stationaire testtoon. In 
hoofdstuk 2.3.1 zagen we dat de steilheid van de hellingen van de excitaties 
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afstand tot stapes-

Figuur 3.9: Asymmetrie in maskeren: maskeertoon 1 heeft een 
hogere frequentie dan de testtoon en maskeertoon 2 een (op 
een logaritmische frequentieschaal) evenredig lagere frequentie. 
Om juist te maskeren moet het niveau van 1 veel hoger zijn 
dan dat van 2. 

van stationaire sinustonen links en rechts sterk verschillend was. Dit was 
de asymmetrie in maskering met zuivere tonen. Uitgaande van ons detek
tiekriterium maken we dit nog eens duidelijk in figuur figuur 3.9. Om juist 
te maskeren moet het niveau van een hoge toon hoger zijn dan dat van een 
lage toon. 
Bij de gesweepte testtonen zien we het minimum verschuiven naar lagere 
frequenties. Ook dit heeft te maken met de asymmetrie van maskeren. De 
gesweepte testtonen geven gedurende de 50 ms dat ze klinken een spatieel 
gespreide excitatie van het basilair membraan die min of meer symmetrisch 
is rond de excitatie van de stationaire testtoon. Vanwege het verschil in 
steilheid van de linker- en rechterflank van de maskeertoon-excitatie zal Iiu 
de best maskerende frequentie lager zijn dan de centrale frequentie van de 
sweep. 
Grofweg kunnen we nu, uitgaande van ons maskeerkriterium, de volgende 
2 vuistregels stellen: 

1. De helling van het maakeerder-excitatiepatroon aan de stapeszijde 
is gekoppeld aan de steilheid van de laagfrequente flank van de af
stemkromme; de helling van het maakeerder-excitatiepatroon aan de 
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apexzijde is gekoppeld aan de steilheid van de hoogfrequente flank 
van de afstemkromme. Hoe steiler de excitatiepatronen, hoe steiler 
de flanken in de afstemkrommen. 

2. Bij een toenemende spatiële uitbreiding van de testtoon-excitatie van 
het basilair membraan verschuift het minimum in de afstemkromme 
op naar een lagere frequentie. De grootte van de verschuiving wordt 
bij een gegeven testtoon-excitatie bepaald door de steilheid van de 
flanken van de maskeertoon-excitatie. 
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Hoofdstuk 4 

Experimenten 

4.1 Inleiding 

Aan de psycho-akoestische experimenten lagen twee vragen ten grondslag. 

1. Wat zijn de globale tendenzen bij psycho-akoestische afstemkrom
men, gemeten met een sweeptoon als testtoon, en wat zijn voor het 
maskeergedrag de belangrijkste testtoon-parameters? 

2. Levert het simulatiemodel van het basilair membraan in kombinatie 
met een eenvoudig detektiekriterium afstemkrommen die overeen
stemmen met experimentele gegevens? 

Uitgaande van deze vragen hebben we de experimenten verdeeld in vier 
deelexperimenten, waarbij de keuze van de testtoon steeds anders is. Alvo
rens we de deelexperimenten afzonderlijk bespreken, wordt de meetmethode 
gepresenteerd en worden de proefpersonen kort besproken. 

4.2 Meetmethode 

De gebruikte "apparatuur-proefpersoon konfiguraties" zijn weergegeven in 
figuren 4.1 en 4.2. De experimenten zijn geautomatiseerd met een Philips 
P800 computer-systeem. Via een IEEE-bus vond kommunikatie plaats 
tussen de computer en de verschillende modules en stuurde de proefpersoon 
(zonder kennis van variabelen) het experiment. Desweeps werden berekend 
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gen met ruisbanden. 

36 



met de PBOO computer en via een Digitaal Analoog Converter (DAC) uitge
stuurd. Ruisband-testsignalen werden door een ruisgenerator opgewekt en 
vervolgens bandgefilterd met een programmeerbaar DIFA-filter (48dB/okt). 
Deze "stationaire" ruis werd vervolgens, na een eerste verzwakking, gepoort 
tot het reeds beschreven signaal van SOms. Verzwakkers 1 en 2 werden ge
bruikt voor ijking van respektievelijk maskeer- en testtoon, verzwakkers 3 
en 4 (resolutie 1 dB) werden door de proefpersoon bestuurd in het experi
ment. De DATA 6000 werd gebruikt als monitor en analyser. 
De stimuli bestonden steeds uit 2 gelijktijdig aanwezige tonen: een maskeer
toon en een testtoon. Er zijn 15 soorten testtonen gebruikt. De gegevens 
over deze testtonen worden behandeld per deelexperiment. De testtonen 
werden ritmisch herhaald. De pauze tussen 2 testtonen duurde 0.31 s. 
De maskeertoon was steeds een kontinue, stationaire sinustoon van instel
bare amplitude. De frequentie van deze toon nam gedurende een meetserie 
achtereenvolgens 22 waardes aan tussen500Hz en 1400 Hz. 
De proefpersoon bevond zich in een geluidgeisoleerde cel en kreeg de stimu
li monauraal aangeboden door een Telephonics TDH-49P koptelefoon met 
een vlakke responsie in het aangesproken frequentiegebied. De proefpersoon 
had de beschikking over een draaiknop, om een gewenst maskeertoonniveau 
in te stellen, en een drukknop, om dit niveau vast te stellen en door te gaan 
naar de volgende stimulus. De meetprocedure was als volgt: 

1. De proefpersoon stelt de drempel vast van de "kale" testtoon. Deze 
wordt genoteerd en het niveau wordt verhoogd met 10dB. Een mas
keertoon van500Hz wordt toegevoegd. 

2. Het niveau van deze maskeertoon wordt door de proefpersoon z6 in
gesteld dat de testtoon juist nog hoorbaar is. 

3. Door een druk op de knop wordt het gekozen niveau genoteerd en 
wordt de maskeerfrequentie verhoogd met een faktor 1.05. De proce
dure wordt 21 keer herhaald vanaf punt 2. 

Het maskeerniveau als funktie van de maskeerfrequentie voor 22 meetpun
ten levert 1 afstemkromme. Het testtoonniveau blijft gedurende de meting 
van 1 afstemkromme konstant. 
Per testtoon-parameterset zijn per oor 2 afstemkrommen gemeten, met 
minstens 1 dag tussentijd. 
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4.3 Proefpersonen 

Elk oor dat aan de experimenten heeft deelgenomen wordt als aparte "proef
persoon" beschouwd. RS, MK en ID hebben aan de experimenten deelge
nomen met beide oren, PD en JB met 1 oor. Het totaal aantal geteste oren 
is dus 8. Alle oren hoorden normaal binnen het aangesproken frequentie
gebied. Audiogrammen zijn afgebeeld in bijlage C.2. 
Deelexperiment a is uitgevoerd door ID, JB, PD en RS (6 oren); deelexperi
ment b door RS (2 oren); deelexperiment c, rose ruis en exponentiële sweep 
door ID, JB, RS, PD en MK (8 oren), lineaire sweep en witte ruis door ID, 
JB en RS (5 oren); deelexperiment d door MK, PD en RS (5 oren). 
De resultaten van PD bleken dermate inkonsistent (verschillen tussen eerste 
en tweede meting van vaak 25 dB!) dat deze in de verwerking niet zijn 
meegenomen. 
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4.4 Deelexperiment a 

In dit deelexperiment zijn afstemkrommen gemeten voor een testtoon met 
een konstante frequentie. 

Stimuli 

Hier is dezelfde testtoon gebruikt als bij de simulaties {1000 Hz, identieke 
tijdomhullende). Van alle gebruikte testtonen is met de DATA 6000 analy
ser een Fast Fourier Transform {FFT) gemaakt. Deze transformaties zijn 
steeds berekend over de gehele testtoon. De FFT's vindt u in bijlage B. 

Resultaten 

Voor alle deelexperimenten zijn de gepresenteerde meetresultaten steeds 
gemiddeld over de proefpersonen die aan het desbetreffende deelexperiment 
hebben deelgenomen. Individuele resultaten vindt u in bijlage C.l. De 
gemiddelde afstemkromme voor de stationaire testtoon is weergegeven in 
figuur 4.3. Hierin is het maskeerniveau genormeerd op het testtoonniveau. 
Hellingen zijn: 

• laagfrequente flank: 61 dB/okt, 

• hoogfrequente flank: 232dB/okt. 

Deze resultaten korresponderen met die van Vogten, zie hoofdstuk 2.3.3. 
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Figuur 4.3: Gemiddelde afstemkromme voor de stationaire 
testtoon. De vertikale strepen geven ± 1 standaarddeviatie, 
en zijn soms enigszins horizontaal verschoven om de verschil
lende krommen uit elkaar te kunnen houden. Punten waarbij 
de apparatuur de bovengrens van 85 dB bereikte, zijn wegge
laten. 
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4.5 Deelexperiment b 

In dit deelexperiment willen we inzicht krijgen in de algemene tendenzen, 
zoals die onstaan in afstemkrommen voor gesweepte testtonen bij toene
mende sweepsnelheid en konstante sweepduur. 

Stimuli 

De exponentiële sweeps zijn berekend volgens vergelijking 2.5, met S = 
± 10,20,30 okt/s1, T = 50 ms en Fe = 1000 Hz. De tijdomhullenden 
waren identiek aan die in deelexperiment a. De breedte van de bestreken 
frequentieband nam dus toe met toenemende sweepsnelheid, zie figuren B.2, 
B.3 en B.4. 

Resultaten 

De gemiddelde afstemkrommen voor de verschillende sweepsnelheden, in
klusief de stationaire konditie, vindt u in figuur 4.4. Voor alle parametersets 
bleek de sweeprichting geen invloed op de resultaten te hebben. Om de 
figuren in deelexperiment b en c overzichtelijk te houden zijn daarom de 
resultaten voor de opwaartse en neerwaartse konditie samen gemiddeld. 
Met toenemende sweepsnelheid zien we een geleidelijke 

• vervlakking van de flanken van 

- laagfrequent 74 dB/okt naar lldB/okt, 

- hoogfrequent 202 dB/okt naar 85 dB/okt; 

• vertikale verschuiving van het minimum van 12 dB naar 37 dB boven 
het absolute testtoonniveau; 

• horizontale verschuiving van het minimum van 1000 Hz naar 870 Hz 2• 

1 ± betekent hier plus of min. 
2 Dat het minimum voor de stationaire konditie rechts van 1000 Hz ligt, is een gevolg 

van neurale inhibitie, zie Vogten [28]. Hier wordt verder niet op ingegaan. 
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Figuur 4.4: Gemiddelde afstemkrommen voor de testtonen met 
een sweepsnelheid van respektievelijk 0 okt/s ("ST"), 10 okt/s 
("10"), 20 okt/s ("20") en 30 okt/s ("30"). 
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4.6 Deelexperiment c 

In dit deelexperiment zijn we uitgegaan van gelijke frequentie-bereiken bij 
verschillende sweepsnelheden. Aangezien sweepsnelheid, sweepduur en het 
bestreken frequentiebereik gekoppeld zijn, zal een snelle sweep dus kort 
moeten duren en een langzame sweep lang. Door in- en uitschakelverschijn
selen zullen de Fourier-spektra van de verschillende sweeps echter nooit 
precies gelijk zijn. 

Stimuli 

Er is gekozen voor 3 soorten sweeps: 

• ± 75 oktjs, totale duur 20 ms, waarvan 4 ms in- en 4 ms uitgeschakeld 
(Gaussisch, halveringstijd 2.12 ms), zie figuur B.5. 

• ± 30 oktjs, totale duur 50 ms, waarvan 10 ms in- en 10 ms uit
geschakeld (Gaussisch, halveringstijd 5.29 ms), als in deelexperiment 
b. 

• ± 7.5 okt/s, totale duur 200 ms, waarvan 40 ms in- en 40 ms uit
geschakeld (Gaussisch, halveringstijd 21.2 ms), zie figuur B.6. 

Resultaten 

De resultaten zijn gemiddeld (ook nu weer over opga~nde en neergaande 
konditie) en weergegeven in figuur 4.5. 
Met toenemende sweepduur zien we 3 effekten: 

• Vertikale verschuiving. Dit is het gevolg van het verschil in de drem
pelinstellingen van de kale testtonen. Dit verschil heeft te maken met 
de vermogensintegratie door het gehoor. De sweeps van 20 ms en 50 
ms zijn korter dan de vermogensintegratietijd van het oor (100 à 200 
ms). Hierdoor is het absolute drempelniveau van deze sweeps hoger 
dan die van de sweep van 200 ms (het absolute geluiddrukniveau van 
de 20ms lOdBSL testtoon ligt gemiddeld ongeveer 6 dB boven dat van 
de 200ms lOdBSL testtoon). Aangezien de absolute maskeerniveaus 
van de verschillende sweeps wel gelijk zijn, zijn de genormeerde af
stemkrommen vertikaal verschoven. 
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Figuur 4.5: Gemiddelde afstemkrommen voor de testtonen met 
een sweepsnelheid en sweepduur van respektievelijk 7.5 okt/s 
en 200 ms ("EXP7.5"), 30 okt/sen 50 ms ("EXP30") en 75 
okt/sen 20 ms ("EXP75"). 

• Toenemende verscherping van het minimum; 

• Verschuiving van de hoogfrequente flank naar links. Als we korrigeren 
voor de vertikale verschuiving t.g.v. een verschillende drempelin
s telling, blijft er in de hoogfrequente flank nog een niveauverschil 
van maximaal 9 dB bestaan. 

Om de invloed van het testtoonniveau op de afstemkrommen apart te testen 
is hier nog een klein kontrole-experiment uitgevoerd. De testtoon was een 
opwaartse sweep van 30 okt/s en een totale duur van 50 ms (als bij deel
experiment b). De testtoonniveaus waren 5 dBSL, 10 dBSL en 15 dBSL. 
De metingen zijn uitgevoerd aan het linkeroor van proefpersoon RS. De 
resultaten zijn weergegeven in figuur 4.6. 
Bij toenemend testtoonniveau zien we een sterke horizontale en vertikale 

44 



as 
~ 

..9' 

.§ 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 +----.------,---.-~-.---.----·--· 

• = UE5DB 
o = UElODB 
• = UE15DB 

4*1cf ta' 
maskeerfrequentie (Hz) 

Figuur 4.6: Gemeten afstemkrommen voor sweeps van +30 
okt/s, een totale duur van 50ms en niveaus van 5dBSL, 
lOdBSL, 15dBSL. Gemiddelde uit 2 metingen aan linkeroor van 
proefpersoon RS. 

verschuiving van de kromme. Dit betekent dat het gehoor in maskeer
experimenten met gesweepte testtonen een sterke niet-lineariteit vertoont 
met betrekking tot het testtoonniveau. Immers, als het gehoor lineair 
werkte zouden de drie moeten samenvallen (de maskeerniveaus zijn namelijk 
genormeerd op de testtoonniveaus). 
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4. 7 Deelexperiment d 

In dit deelexperiment is onderzocht in hoeverre de fase-informatie van de 
testtoon een rol speelt in de detektie. Hiertoe zijn afstemkrommen gemeten 
voorsweeps en ruisbanden met een vergelijkbare frequentie-inhoud. 

Stimuli 

Hier is gebruikt: 

• exponentiële sweeps van± 30 okt/sin vergelijking tot rose (-3dB/okt) 
bandgefilterde ruis. Exponentiële sweeps hebben namelijk een -3dB/okt 
spektrum, zie figuur B.lO; 

• opgaande en neergaande lineaire sweeps met grenzen 500Hz en 1500 
Hz in vergelijking tot witte, bandgefilterde ruis. 

De lineaire sweeps zijn berekend volgens vergelijking 2.3. De tijdomhul
lenden van de lineaire sweeps en de ruisbanden waren identiek aan die in 
deelexperiment a. De FFT's van de lineaire sweeps en de witte en rose 
ruisbanden zijn weergegeven in figuren B.7, B.9, B.8. 

Resultaten 

De gemiddelde afstemkrommen voor de exponentiële sweeps en de rose 
ruisbandjes zijn geplot in figuur 4.7. De gemiddelde afstemkrommen voor 
de lineaire sweeps en de witte ruisbandjes zijn geplot in figuur 4.8. 
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Figuur 4.7: Gemiddelde afstemkrommen voor de ±30 okt/s 
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Hoofdstuk 5 

Diskussie en konklusies 

5.1 Experimenten 

1. Afstemkrommen voor gesweepte testtonen 

In afstemkrommen voor gesweepte testtonen vinden we drie belangrijke 
(samenhangende) tendenzen: 

1. verbreding van de afstemkromme; 

2. verhoging van maskeerniveaus; 

3. verschuiving naar lagere frequenties. 

Hier kunnen we het volgende over zeggen: 
{1} Wanneer de spektrale spreiding van de testtoon breder wordt, zal 
de scherpe bandfilter-karakteristiek uit de afstemkromme verdwijnen en 
gaat deze meer en meer op een laagdoorlaat-karakteristiek lijken. Deze 
laagdoorlaat-karakteristiek vindt men ook bij gewone zuivere toon afstem
krommen voor hoge testtoonniveaus [4,27]. Als oorzaak denkt men hierbij 
aan (niet lineaire) spreiding van de testtoonexcitatie op het basilair mem
braan. Dit is in dfe zin vergelijkbaar met ons geval, dat voor sweeps ook 
een excitatie-spreiding optreedt, maar nu ten gevolge van een spektrale ver
breding van het testsignaaL 
{2} Ondanks verschillende begin- en eindfrequentie en spektraal verloop is 
voor zowel de lineaire als exponentiële sweep de akoestische energie sym
metrisch rond de 1000 Hz verdeeld. Beiden geven echter een horizontale 
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verschuiving van het minimum naar lage frequenties. Dit wordt waarschijn
lijk veroorzaakt door de asymmetrie van maskering zoals we die reeds be
sproken hebben in hoofdstuk 2.3.1 en 3.3.3: een lage toon maskeert een hoge 
toon beter dan omgekeerd. Daarom zal de best maskerende frequentie links 
liggen ten opzichte van het spektrale middelpunt van de testtoon, en wel 
meer en meer naarmate de spektrale spreiding van de testtoon toeneemt. 

2. Fasegevoeligheid 

De frequentie-inhoud van de testtonen lijkt in deze maskeerexperimenten 
de bepalende parameter te zijn. Fase-informatie lijkt geen rol te spelen. 
Argumenten hiervoor zijn: 

1. Voor alle geteste testtoonparametersets geven opwaartse en neer
waartse sweeps geen signifikant verschillende afstemkrommen; 

2. Spektrale imitaties van de sweeps in de vorm van ruisbanden geven 
sterk gelijkende afstemkrommen. De nauwelijks signifikante verschui
ving van de hoogfrequente flank voor de rose ruisband kan eenvoudig 
worden teruggebracht tot een niet optimale keuze van de high-pass 
afsnijfrequentie bij de bereiding van de rose ruis signalen (zie hiervoor 
bijlage B). 

3. Niet-lineariteit 

In hoofdstuk 4.6 vonden we dat het gehoor in maskeerexperimenten met 
gesweepte testtonen een sterke niet-lineariteit vertoont m.b.t. het testtoon
niveau. Een niet-lineariteit met betrekking tot het testtoonniveau is reeds 
bekend uit metingen van afstemkrommen voor stationaire afstemkrommen, 
zoals we bijvoorbeeld kunnen zien in figuur 2.6 (de metingen van Vogten 
[27]). Het effekt voor gesweepte testtonen is echter veel groter. 
Een verklaring van deze niet-lineariteit zou kunnen zijn dat, ondanks het 
feit dat de sweep 10 dB boven drempelniveau wordt aangeboden, er toch 
nog een gedeelte onhoorbaar zou zijn. Als de drempelkurve van het oor 
in het aangesproken frequentiegebied schuin zou lopen (laagfrequent onge
voeliger dan hoogfrequent) zal bij een vanaf de drempel toenemend test
toonniveau het laagfrequente deel van de sweep steeds meer "te voorschijn 
komen". Als nu de positie van de hoogfrequente flank met name bepaald 
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3 

maskeerfrequentie {Hz) 

Figuur 5.1: Het minimum in kurve 3 wordt afgerond via mid
delen van kurve 1 en 2. 

wordt door de laagst hoorbare frequenties in de testtoon, zou dit de hori
zontale verschuiving van de afstemkromme verklaren. Bovendien schuift de 
afstemkromme omhoog door een extra toename van de totale luidheid van 
de testtoon. 
Het effekt van deze niet-lineariteit wordt geminimaliseerd door de testtoon 
konstant te houden gedurende het meten van 1 afstemkromme. Dit pleit 
nogmaals voor een keuze van de iso-Lp afstemkromme. Maar omdat de 
proefpersoon de drempel van de kale testtoon met een bepaalde onzeker
heid instelt zijn we, ook bij iso-Lp kurves, niet helemaal van de invloed van 
deze niet-lineariteit verlost. Het gemiddelde verschil in de drempelinstelling 
tussen de 1 e en 2e meting is 1.6 dB. Dit geeft in de hoogfrequente flank van 
de afstemkrommen verschillen in de orde van 5 dB. Na middelen vinden we 
deze variaties terug in {1) de standaarddeviaties en (2) afronding rond het 
minimum, zoals is afgebeeld in figuur 5.1. 
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4. Vergelijking met andere experimenten 

Het meten van afstemkrommen voor gesweepte testtonen is nooit eerder 
gedaan. Vergelijking met de bestaande literatuur blijft daarom moeilijk. 
Cullen & Collins [7] zijn de enigen die ook maskeerproeven hebben gedaan 
met een gesweepte testtoon, zoals is besproken in hoofdstuk 2.4.2. De door 
hun gemeten drempelverschillen tussen opgaande en neergaande sweeps 
(enkele dB's) vinden wij niet terug omdat (1) wij geen signaalduren on
der 20 ms hebben gebruikt en (2) onze standaarddeviaties te groot zijn. 
Gerapporteerde experimenten waarin de maskeertoon werd gesweept [6,23] 
zijn niet met de onze te vergelijken. 

5.2 Model en experiment 

1. Vergelijking met onze experimenten 

Voor een vergelijking tussen simulatie en experiment herhalen we hier de 
hellingshoeken voor de gemeten en berekende afstemkrommen. 

berekend gemeten 
(okt/s) (okt/s) 

stationaire testtoon: laagfrequente flank 18 61 
hoogfrequente flank 237 232 

sweep, + 30 oktjs: laagfrequente flank 7 16 
hoogfrequente flank 125 102 

sweep,- 30 oktjs: laagfrequente flank 7 16 
hoogfrequente flank 172 102 

Stationaire testtoon: Hier worden figuren 3.8 en 4.3 vergeleken. In 
vergelijking met de metingen leveren de berekeningen een uitstekende hoog
frequente flank en een te zwakke laagfrequente flank. De vertikale positie 
van de kromme laat nog te wensen over. We kunnen de berekende krommen 
echter eenvoudig in vertikale richting verschuiven door het kriterium aan 
te passen, zoals reeds is geargumenteerd in hoofdstuk 3.3.1. Bijvoorbeeld: 
een minimale verhouding testtoonexcitatiejmaskeertoonexcitatie van 2 in 
plaats van 1 geeft een vertikale verschuiving van 6 dB. 
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Gesweepte testtoon: Hier worden figuren 3.8 en 4.7 vergeleken. De 
globale tendenzen in de afstemkrommen van berekening en meting stem
men overeen: de krommen verschuiven in laagfrequente richting, schuiven 
omhoog en de hellingen vervlakken enigszins. De numerieke waarden laten 
nog te wensen over. De hoogfrequente flanken van de afstemkrommen voor 
de gesweepte testtonen zijn iets te steil, de laagfrequente hellingen te flauw. 
De horizontale verschuiving van het minimum van de afstemkromme is ruim 
twee maal zo groot als die in de gemeten afstemkrommen. De vertikale ver
schuiving van de berekende krommen is I5 dB te klein. 

2. Vergelijking met de literatuur 

Hoewel er in de literatuur geen melding wordt gemaakt van simulaties 
van psycho-akoestische experimenten met simulatiemodellen van de basi
lair membraan mechanika wordt er wel ruime aandacht besteed aan de 
overeenkomst tussen deze modellen en fysische metingen aan het gedrag van 
het basilair membraan. I-dimensionale, lineaire modellen worden geschikt 
geacht voor het verkrijgen van kwalitatieve inzichten in de cochleaire me
chanika [25,26,9]. Puur kwantitatief vindt men de overeenkomst met meet
resultaten enigszins teleurstellend. Oorzaken hiervoor worden gezocht in 
(I) dimensionaliteit en (2) lineariteit. 

ad {1} Een I-dimensionaal model kunnen we grofweg opvatten als een 
"lange golf benadering" voor een 2-dimensionaal model als de golf
lengte van de snelheidsgolf die over het basilair membraan loopt veel 
groter is dan de diameter van de vloeistofkanalen. Uit metingen is 
echter gebleken dat deze twee van vergelijkbare grootte zijn op plaat
sen van maximale resonantie. Zodoende heeft de dimensionaliteit 
invloed op de scherpte van de resonantiepieken van de excitatiepatro
nen. Met name de flank van het excitatiepatroon aan de stapeszijde 
wordt hierdoor steiler [3I,25,26]. 

ad {2} Als belangrijke bron van niet lineariteit wordt gezien het puur 
mechanische gedrag van het membraan voor grote amplitudes, ge
kombineerd met aktieve eigenschappen die zouden ontstaan via een 
terugkoppelmechanisme waarin de buitenste haarcellen een soort aan
drijvende rol kunnen spelen [9,I5]. 
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Met name een verhoging van de dimensionaliteit van het model zal de 
overeenstemming tussen berekeningen en experimenten verbeteren. Im
mers, uitgaande van de vuistregels uit hoofdstuk 3.3.3, heeft een steilere 
flank van het excitatiepatroon aan de stapeszijde 2 belangrijke gevolgen: 
(1) de laagfrequente hellingen in de afstemkrommen worden steiler, (2) 
de horizontale verschuiving van het minimum in de afstemkrommen wordt 
minder groot. 
Een tweede verbetering in de modellering is het toevoegen van een abso
lute gehoordrempel. Interne ruis van het gehoor bepaalt een ondergrens 
van waarneembaarheid van een testtoon. Bij het simuleren van maskeer
experimenten met testtoonniveaus nabij de absolute drempel kan een mo
dellering van deze ondergrens van signifikante invloed zijn. Denk hierbij 
aan de niet-lineariteit m.b.t. het testtoonniveau zoals is besproken aan het 
begin van dit hoofdstuk. Een idee hiervoor zou kunnen zijn om de ruis, 
waar deze dan ook ontstaat op het volledige pad van signaalverwerking, 
te projekteren op het basilair membraan als een soort basisexcitatie. Deze 
basisexcitatie zou vervolgens in het detektiekriterium als een gewone, altijd 
aanwezige maskeertoonexcitatie behandeld kunnen worden. Een kwanti
tatief waardevolle uitwerking van dit idee vergt een tamelijk uitgebreide 
kennis van systeemtheorie en valt buiten het bestek van dit afstudeerwerk. 

Ten aanzien van het detektiekriterium kunnen we tenslotte het volgende 
zeggen. De kwalitatieve overeenkomst tussen simulatie en experiment is 
goed. Kwantitatieve tekortkomingen zoals de posities van de minima van 
de afstemkrommen en de te flauwe laagfrequente flanken wijzen rechtstreeks 
naar de tekortkomingen van het gebruikte simulatiemodel zelf. Daarom zou 
ik het detektiekriterium in kwantitatief opzicht hoopgevend willen noemen. 
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5.3 Konklusies 

Hier worden de belangrijkste konklusies uit dit onderzoek kort samengevat. 

1. Er zijn psycho-akoestische afstemkrommen gemeten voor stationaire 
en gesweepte testtonen en bandruis-testsignalen van lage intensiteit. 

(a) Met toenemende spektrale spreiding van de testtoon verdwijnt 
de scherpe bandfilter-piek uit de afstemkromme en schuift het 
minimum naar lagere frequenties. De krommen gaan meer een 
laagdoorlaat-karakter vertonen. Deze tendenzen vinden hun oor
sprong in de bekende frequentie-asymmetrie in maskering. 

(b) In dit type experiment lijkt fase-inhoud van de testtoon geen rol 
te spelen. De frequentie-inhoud is de bepalende parameter. 

(c) Metingen met gesweepte testtoon laten een sterke niet-lineariteit 
zien m.b.t. het testtoonniveau. 

2. Een kombinatie van een I-dimensionaal lineair rekenmodel van de 
cochleaire mechanika en een eenvoudig detektiekriterium is gebruikt 
om metingen van psycho-akoestische afstemkrommen te simuleren 
voor zowel stationaire als gesweepte testtoon. 

(a) De kwalitatieve overeenkomst tussen simulatie en experiment 
is goed. In de gesimuleerde afstemkrommen voor de gesweepte 
testtonen vinden we de gemeten tendenzen als verbreding van de 
kromme en horizontale en vertikale verschuiving van het mini
mum terug. De kwantitatieve overeenkomst laat met name wat 
betreft de laagfrequente flanken en de horizontale posities van 
de minima te wensen over. 

(b) Suggesties voor verbeteringen zijn: gebruik van een simulatiemo
del van een hogere dimensionaliteit en het toevoegen van een ab
solute gehoordrempel. Het detektiekriterium is in kwantitatieve 
zin hoopgevend. 
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Appendix A 

Berekeningen 

A.l Resonantiefrequentie als funktie van x 

Omdat demping r en de stijfheid s exponentieël van x afhangen en mas
sadichtheid m konstant is verwachten we een exponentieël verband f(x). 
Voor enkele frequenties hebben we de plaats van maximale resonantie gra
fisch bepaald. Door de frequentie logaritmisch uit te zetten kunnen we zo 
een rechte lijn door de punten trekken, zie figuur A.I. De vergelijking van 
deze lijn is: 

fw(x) = 21.3. lOs. e-149·z 

met lres in Hz en x in meters. 

A.2 Looptijd als funktie van x 

(A.l) 

Uit de data van figuur 3.2 is voor elke x de maximale uitwijking in de tijd 
bepaald. Ook hier verwachten we een exponentieël verband T(x). Daarom 
zijn de data geplot met een logaritmische T-as, zie figuur A.2. Omdat het 
geluidsignaal het punt x = 0 instantaan doet bewegen zou er voor x = 0 
een asymptoot ontstaan. Om toch een rechte lijn te kunnen trekken, is 
bij alle T-waarden een geschikte konstante opgeteld. Een passende rechte 
heeft de vergelijking: 

T(x) = 0.000105 · (e15
7-z- 1) (A.2) 

met T in sekonden en x in meters. 
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0.000 0.005 O.QlO 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 

x-as BM (m) 

Figuur A.l: Resonantie-frequentie als funktie van de plaats op 
het basilair membraan. 
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Figuur A.2: Looptijd als funktie van de plaats op het basilair 
membraan. Met de offset van 0.105 ms in de looptijd vermijden 
we de asymptoot voor x = 0 m, zodat we eenvoudig een rechte 
lijn kunnen fitten. 
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A.3 "Machtsweep" 

We gaan uit van 

{ 
lm(x) = 21.3. 103. e-149·z 

T(x) = 0.000105 · (e167·z- 1) 

We zoeken nu lm(T) Hiertoe elimineren we x. Dit leidt tot 

lw(T) = 3.73(T + 0.000105)-0·944 

(A.3) 

(A.4) 

Om nu alle frequentiekomponenten tegelijk te laten aankomen moeten we 
de tijd omkeren. Tevens moeten we de asymptoot voor I -+ oo op een 
gunstig tijdstip plaatsen. Als we tenslotte de exponent afronden op -1 
vinden we het volgende frequentieverloop: 

( ) 
3. 73 

I t = o.o3o- t ,Os$ t $ 0.0299s. (A.5) 

De instantane hoekfrequentie van een cosinus is de 1 e tijdafgeleide van het 
cosinus-argument. Zo vinden we het volgende signaal: 

u(t) = Acos(7.4611" ln(0.030- t)) (A.6) 

We schakelen het signaal op de volgende manier in en uit: 

• van t = 0 tot 5 ms Gaussische weging; 

• op t = 29.9 ms abrupt uitschakelen op een instantane frequentie van 
37.3 kHz. Geleidelijk uitschakelen is niet mogelijk omdat dan het 
bestreken frequentie-gebied te klein wordt (2 kHz wordt bijvoorbeeld 
pas na 28.1 ms bereikt). 

Als korresponderende neerwaartse sweep nemen we het voornoemde signaal, 
keren het om in de tijd en leggen de asymptoot op t = 0 ms: 

u(t) = A cos(7.4611" ln(t)) (A.7) 

We schakelen op t = 0.1 ms abrupt in en schakelen van t = 25.0 tot 30.0 
ms Gaussisch uit. 

64 



Appendix B 

Testsignalen 
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Figuur B.l: FFT van konstante testtoon. De amplitude
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Figuur 8.2: FFT van sweep van ± 10 okt/s, T=50ms. 

66 



D 

-•c 

-•c 
dB \ 

-ze 

I ~ \ 

: ~ ~~~ '~w~wr l"lw~~ 
1.' 'I''' I''' I''' I''' I''' I''' I''' I''' I''' I''' I''' I'' 
o zoo •oe eoc .oe 1ooo a•oo ••co 1eoo taco aooo zzoo z•oo 

HERTZ 

Figuur B.3: FFT van sweep van ± 20 okt/s, T=50ms. 

JD 

D 

D aoo •co eao eoo 1 ooo a aoo 1 •oe 1 eoo 1 eoo aooo zzoo ••oo 

HERTZ 

Figuur B.4: FFT van sweep van± 30 okt/s, T=50ms. 
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Figuur 8.6: FFT van sweep van± 7.5 okt/s, T=200ms. 
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Figuur B.7: FFT van lineaire sweeps, T=50ms. 
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Figuur B.8: FFT van rose ruisband (gemiddelde van 50 FFT's). 
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Figuur B.9: FFT van witte ruisband (gemiddelde van 50 
FFT's). 
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Figuur B.lO: FFT van exponentiële sweep van 30 okt/s, 
geplot met logaritmische frequentie-as. De raaklijn geeft een 
-3 dB/okt verloop. 
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Appendix C 

Meetresultaten 

C.l Afstemkrommen 

In onderstaande tabellen worden de onbewerkte meetdata gepresenteerd. 
Elke kolom is een afstemkromme (maskeerniveau Lm als funktie van mas-
keerfrequentie Fm)· Onder elke kolom is het absolute geluiddrukniveau van 
de 10 dBSL testtoon gegeven. 

Deelexperiment a 

De eerste 2 karakters van de naam van elke kolom zijn de initialen van de 
proefpersoon, het derde karakter verwijst naar het oor, het vierde is het 
metingnummer. 

Lm (dB SPL) 

Fm (Hz) jbll jbl2 pdll pdl2 idll idl2 idr1 idr2 rsll rsl2 rsr1 rsr2 
500. 70 70 69 71 63 60 64 65 63 64 65 65 525. 67 70 68 71 62 59 61 63 63 63 64 65 551. 67 68 67 70 61 58 59 61 63 62 62 64 579. 65 67 65 69 61 57 58 60 62 61 60 63 608. 65 67 64 68 59 56 58 60 61 60 59 61 638. 64 64 62 67 58 56 57 59 59 59 59 60 670. 62 63 60 65 57 54 56 58 58 58 58 59 704. 59 61 58 64 57 54 55 57 57 57 56 58 739. 56 57 56 62 55 52 54 56 56 56 54 57 776. 52 58 53 60 52 50 52 54 54 54 53 56 814. 51 55 55 61 49 46 51 58 52 53 59 59 855. 49 53 52 59 46 42 50 55 54 55 52 54 898. 45 48 44 54 40 36 43 47 47 47 43 47 943. 43 48 34 46 34 32 38 38 39 40 39 43 990. 37 45 24 33 28 23 32 33 39 41 35 41 1039. 35 37 25 36 28 23 29 31 35 35 32 36 1091. 39 45 32 42 33 29 49 46 35 38 34 41 1146. 51 59 39 51 54 49 80 76 45 49 42 48 1203. 68 73 48 61 75 71 77 78 58 67 54 57 1263. 73 85 57 74 85 85 85 85 76 81 72 76 1327. 72 85 62 85 85 85 85 85 85 85 84 85 1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 22 26 18 26 21 18 22 24 23 23 22 22 
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Deelexperiment b 

Het eerste karakter van de naam van elke kolom geeft de sweeprichting aan 
("u" =up, "d" =down), het tweede karakter geeft de sweepsnelheid ("1" 
= 10 oktfs, "2" = 20 oktfs, "3" = 30 okt/s), het derde en vierde karakter 
verwijzen weer naar respektievelijk het oor en het metingnummer. Alle 
metingen zijn verricht op proefpersoon RS. 

Lm (dB SPL) 

Fm (Hz) ull1 u1r1 d111 d1r1 ull2 u1r2 d112 d1r2 u211 u2r1 d211 d2r1 

500. 64 65 65 6B 65 67 65 6B 65 66 67 6B 
525. 64 6S 64 67 64 66 64 67 66 66 67 67 
SSl. 63 64 63 6S 63 6S 64 6S 6S 64 66 66 
S79. 62 64 62 6S 62 64 63 6S 64 63 66 6S 
60B. 61 62 61 63 61 62 62 64 63 63 67 64 
63B. 60 61 60 62 60 62 61 63 62 62 6S 64 
670. S9 60 S9 61 S9 60 60 62 62 61 64 62 
704. S9 SB SB 60 SB S9 S9 61 61 60 63 61 
739. SB S7 S7 S9 S7 SB SB 60 60 60 62 61 
776. S6 S6 ss S7 ss S6 S6 S9 S9 SB 61 60 
B14. S3 S3 S3 ss S2 S4 S3 S7 S7 S6 60 S9 
BSS. S1 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S3 5S 55 57 56 
B9B. 4B 49 49 so 47 4B 49 53 S3 53 56 S4 
943. 45 47 46 47 4S 47 46 49 51 51 54 50 
990. 43 43 40 44 42 42 42 47 51 49 51 4B 

1039. 40 42 39 42 42 39 41 45 S1 52 S1 54 
1091. 4B 51 46 51 46 4B 4B S2 52 57 56 61 
1146. 56 SB ss 59 5B S6 S9 60 62 61 63 74 
1203. 69 6B 6B 6B 69 63 69 70 73 65 77 BO 
1263. 7S BO B5 BS BO BO B1 BS B1 69 BS BS 
1327. BS BS BS BS BS BS BS B5 BS BS BS BS 
1393. BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS B5 

Lp (dB SPL) 23 23 23 23 23 23 23 23 24 22 24 22 

Lm (dB SPL) 

Fm (Hz) u212 u2r2 d212 d2r2 u311 u3r1 d311 d3r1 u312 u3r2 d312 d3r2 

500. 67 67 64 6B 6B 69 69 70 66 6B 6B 70 
S2S. 67 67 64 67 67 6B 69 69 67 6B 6B 69 
5Sl. 66 6S 64 66 67 67 6B 67 66 67 67 67 
579. 6S 65 64 6S 66 67 67 66 6S 66 67 65 
60B. 6S 64 63 6S 66 66 67 66 6S 6S 66 65 
63B. 64 64 62 64 6S 66 6S 66 64 6S 6S 64 
670. 63 63 61 63 6S 6S 64 65 63 64 6S 64 
704. 62 62 60 62 64 64 62 64 63 63 63 63 
739. 61 60 60 61 63 6S 62 64 62 63 63 63 
776. 60 S9 SB 60 62 63 61 63 60 63 62 62 
B14. S9 SB S6 S7 61 62 60 61 60 61 60 61 
BS5. S6 ss ss 56 S9 60 60 60 59 59 60 60 
B98. 54 53 52 54 63 S9 61 59 61 5B 60 58 
943. S2 S1 49 S3 70 S7 62 SB 69 SB 6S 57 
990. so 49 47 S3 77 62 6B 62 73 SB 72 62 

1039. 49 S6 4S 59 B5 70 74 6B 76 62 B1 65 
1091. 5S 62 51 69 B5 B1 B2 74 BS 70 B5 69 
1146. 61 67 53 77 B5 B5 BS B1 BS 74 B5 75 
1203. 71 74 60 BS BS B5 BS B5 B5 79 BS 79 
1263. B3 B3 69 B5 BS BS BS B5 B5 B5 B5 85 
1327. BS BS 7B B5 BS BS BS BS B5 BS B5 BS 
1393. B5 BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS es 

Lp (dB SPL) 24 22 24 22 23 22 23 22 23 22 23 22 
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Deelexperiment c 

De bovenste twee karakters van de naam van elke kolom geven respek-
tievelijk de sweeprichting en de sweepsnelheid {"s" = 7.5 okt/s, "e" = 30 
oktjs, "f" = 75 okt/s). De onderste vier karakters zijn respektievelijk de 
proefpersooninitialen, het oor en het metingnummer. 

Lm (dB SPL) 

US US ds ds US US ds ds US ds US ds 
Fm (Hz) mkl1 mkr1 mkll mkr1 mk12 mkr2 mk12 mkr2 pdll pdll pd12 pdl2 

500. 73 68 74 68 75 71 75 71 74 74 73 75 
525. 72 67 74 68 75 70 75 70 73 73 73 74 
551. 72 67 73 67 74 70 74 70 72 72 72 73 
579. 71 65 73 67 73 69 74 69 71 71 72 72 
608. 69 65 72 66 72 68 73 69 70 70 71 72 
638. 68 64 70 63 71 67 72 67 68 69 70 71 
670. 67 62 70 63 70 66 71 66 68 67 69 71 
704. 65 62 68 61 69 65 69 66 68 68 68 70 
739. 63 60 65 61 67 64 68 65 66 66 67 68 
776. 62 59 65 60 66 63 67 63 65 66 66 67 
814. 63 59 64 59 66 61 66 62 66 65 65 66 
855. 62 56 64 57 64 60 65 61 65 64 65 65 
898. 61 60 62 58 69 68 72 70 65 63 64 65 
943. 66 70 68 63 77 75 85 77 76 71 75 76 
990. 82 79 85 79 85 85 85 85 85 83 85 85 

1039. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1091. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1146. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 23 20 25 20 24 23 25 24 31 22 24 25 

Lm (dB SPL) 

US US ds ds US US ds ds ue ue de de 
Fm (Hz) rs11 rsr1 rsll rsr1 rs12 rsr2 rs12 rsr2 mkll mkr1 mkll mkr1 

500. 70 71 71 71 68 70 69 70 72 68 75 69 
525. 69 70 70 70 68 69 68 69 71 68 75 69 
551. 69 69 69 69 67 67 68 68 71 68 74 69 
579. 68 68 68 68 67 67 67 67 71 67 73 69 
608. 67 67 68 68 67 66 66 67 70 66 71 68 
638. 67 67 67 67 66 66 65 66 69 65 70 66 
670. 66 67 67 67 65 66 65 67 68 65 69 65 
704. 65 66 66 66 64 65 64 65 66 62 69 64 
739. 64 66 65 65 63 65 63 65 63 62 67 63 
776. 63 64 64 64 63 64 62 64 63 60 66 62 
814. 62 63 63 64 61 62 61 63 62 58 65 61 
855. 61 61 64 62 60 61 60 62 61 59 64 59 
898. 73 60 76 63 70 59 63 62 59 59 63 61 
943. 82 59 85 69 75 57 73 67 61 65 64 69 
990. 85 69 85 71 82 60 78 72 73 73 72 79 

1039. 85 74 85 76 85 67 85 83 77 82 77 85 
1091. 85 79 85 82 85 74 85 85 85 85 77 85 
1146. 85 85 85 85 85 82 85 85 85 85 85 85 1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 21 18 22 18 19 16 19 19 26 26 28 27 
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Lm (dB SPL) 

ue ue de de ue de ue de ue ue de de 
Fm (Hz) mkl2 mkr2 mkl2 mkr2 pdll pdll pdl2 pdl2 rsll rsrl rsl1 rsr1 

500. 74 71 77 72 72 74 74 75 68 69 69 70 
525. 74 70 76 71 71 73 74 74 67 68 69 69 
551. 74 69 75 70 70 72 73 74 67 67 68 67 
579. 73 69 75 70 69 71 73 73 66 67 67 66 
608. 71 68 73 69 68 69 72 72 66 66 67 66 
638. 70 67 72 68 66 69 71 72 65 66 65 66 
670. 69 66 71 67 65 68 70 71 65 65 64 65 
704. 67 65 70 66 65 67 69 70 64 64 62 64 
739. 67 64 69 64 63 66 68 69 63 65 62 64 
776. 65 62 68 63 60 65 67 68 62 63 61 63 
814. 64 62 67 62 60 64 66 68 61 62 60 61 
855. 63 61 66 61 58 63 66 69 59 60 60 60 
898. 63 62 68 60 57 63 67 68 63 59 61 59 
943. 70 71 76 68 59 69 75 82 70 57 62 58 
990. 82 81 85 78 68 80 85 85 77 62 68 62 

1039. 85 85 85 85 77 85 85 85 85 70 74 68 
1091. 85 85 85 85 78 85 85 85 85 81 82 74 
1146. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 81 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 27 26 29 26 23 26 30 31 23 22 23 22 

Lm (dB SPL) 

ue ue de de uf uf df df uf uf df df 
Fm (Hz) rs12 rsr2 rsl2 rsr2 mkll mkr1 mkll mkr1 mk12 mkr2 mk12 mkr2 

500. 66 68 68 70 73 71 70 70 73 69 75 69 
525. 67 68 68 69 72 71 71 70 74 69 74 69 
551. 66 67 67 67 72 71 70 69 73 69 73 69 
579. 65 66 67 65 72 70 68 67 71 68 73 68 
608. 65 65 66 65 71 69 69 65 70 67 71 66 
638. 64 65 65 64 69 67 68 65 70 66 70 66 
670. 63 64 65 64 68 66 66 64 68 65 70 65 
704. 63 63 63 63 67 65 65 63 66 64 68 64 
739. 62 63 63 63 65 65 63 62 64 63 66 62 
776. 60 63 62 62 64 63 63 61 64 62 66 61 
814. 60 61 60 61 64 61 63 59 63 60 65 59 
855. 59 59 60 60 61 61 62 58 62 59 64 59 
898. 61 58 60 58 61 63 63 59 62 61 64 60 
943. 69 58 65 57 65 68 65 62 65 62 68 64 
990. 73 58 72 62 72 80 72 68 71 71 76 74 

1039. 76 62 81 65 77 85 78 74 78 83 85 83 
1091. 85 70 85 69 81 85 82 85 85 85 85 85 
1146. 85 74 85 75 85 85 85 85 85 85 85 85 
1203. 85 79 85 79 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 23 22 23 22 27 32 30 30 29 29 31 29 
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Lm (dB SPL) 

uf df uf df uf uf df df uf uf df df Fm (Hz) pdll pdl1 pdl2 pdl2 rsll rsr1 rsll rsr1 rsl2 rsr2 rsl2 rsr2 
500. 74 74 74 75 69 69 67 70 67 70 67 71 525. 73 74 73 73 68 68 68 69 67 69 68 69 551. 71 73 72 72 68 67 67 68 66 68 68 68 579. 71 72 71 72 68 66 66 67 65 67 67 67 608. 69 71 71 71 67 66 66 67 65 67 66 67 638. 68 71 70 71 66 65 65 67 65 67 66 67 670. 67 70 69 70 65 65 65 67 64 66 65 66 704. 66 69 69 70 65 64 64 66 63 66 64 66 739. 65 68 68 69 64 64 63 65 63 65 63 65 776. 65 66 67 68 63 63 61 64 61 64 62 64 814. 63 66 67 68 62 62 60 62 60 62 61 61 855. 62 64 69 67 62 60 58 60 59 61 59 61 898. 61 65 70 72 61 58 57 58 60 60 64 59 943. 62 66 79 79 65 55 58 58 65 57 64 58 990. 67 73 85 85 71 60 63 64 72 ss 69 63 1039. 78 78 85 8S 82 61 69 67 77 60 73 6S 1091. 80 85 85 85 85 67 78 75 82 70 e5 74 1146. e5 e5 85 e5 e5 73 85 84 85 79 e5 e1 1203. e5 e5 e5 e5 e5 83 e5 e5 85 es e5 e5 1263. e5 85 e5 85 e5 85 e5 85 e5 e5 e5 e5 1327. 85 e5 85 e5 85 85 85 e5 85 85 e5 e5 1393. 85 85 e5 85 e5 85 85 85 85 e5 e5 es 

Lp (dB SPL) 28 31 33 34 2e 23 22 24 23 24 24 23 

Deelexperiment d 

De bovenste twee karakters van de naam van elke kolom geven óf het soort 
ruisband ("wr" = witte ruis, "rr" = rose ruis), 6f respektievelijk de sweep-
richting en het sweeptype ("I" =lineair, "e" =exponentieel, 30 okt/s). De 
onderste vier karakters verwijzen weer naar de proefpersoon, het oor en het 
metingnummer. 

Lm (dB SPL) 

rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr Fm (Hz) jbll jbl2 idll idr1 idl2 idr2 mkll mkr1 mkl2 mkr2 pdll pd12 
500. 76 74 69 69 66 68 74 67 73 69 75 73 525. 74 73 68 68 65 68 74 67 72 70 75 72 551. 73 73 68 66 65 67 73 67 72 69 74 71 579. 74 72 67 66 64 67 72 66 71 69 74 71 608. 73 71 67 66 64 66 70 65 70 67 72 69 638. 71 71 65 64 63 63 69 65 68 67 72 69 670. 71 69 65 60 63 64 68 64 67 66 71 70 704. 70 68 65 63 63 64 67 63 66 65 71 68 739. 69 68 63 62 62 63 66 61 64 64 70 67 776. 68 67 63 62 61 62 65 60 64 61 68 67 814. 66 67 63 61 60 62 64 59 64 62 67 67 e55. 65 64 68 63 61 65 63 59 63 61 67 66 898. 72 66 77 68 6S 74 63 61 63 67 70 70 943. 81 74 e5 83 72 85 63 67 69 77 78 78 990. 85 e5 e5 85 e5 e5 76 79 73 85 85 85 1039. 85 e5 es e5 e5 85 85 85 85 85 85 e5 1091. 85 85 e5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1146. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1393. 85 85 85 e5 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 32 28 29 26 26 26 26 23 24 25 28 28 
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Lm (dB SPL) 

rr rr rr rr ul ul dl dl ul ul dl dl 
Fm (Hz) rsll rsrl rsl2 rsr2 rsll rsrl rsll rsrl rsl2 rsr2 rsl2 rsr2 

500. 67 69 68 70 69 70 69 70 69 70 68 70 
525. 66 68 67 69 68 68 69 69 68 69 68 69 
551. 65 67 66 67 67 67 68 67 68 67 67 68 
579. 65 66 65 67 66 66 68 67 67 67 66 67 
608. 64 66 66 66 66 66 67 66 66 66 66 67 
638. 64 65 64 66 65 66 66 66 66 66 66 67 
670. 63 65 63 66 65 65 66 65 65 66 64 66 
704. 63 66 62 65 64 64 65 65 64 65 63 65 
739. 62 64 61 64 63 63 63 64 63 65 62 65 
776. 60 63 60 63 62 63 62 63 62 64 61 63 
814. 58 62 60 62 62 62 65 61 61 62 60 63 
855. 58 61 61 61 64 62 65 63 65 61 60 61 
898. 58 61 65 61 73 60 73 62 70 61 67 66 
943. 62 66 72 67 78 63 85 62 80 65 70 71 
990. 64 69 80 71 85 69 85 67 85 74 80 79 

1039. 73 71 85 78 85 73 85 79 85 80 85 85 
1091. 77 78 85 81 85 80 85 85 85 83 85 85 
1146. 84 82 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 22 21 22 21 22 22 23 21 22 22 21 23 

Lm (dB SPL) 

ul dl ul dl ul ul dl dl ul ul dl dl 
Fm (Hz) jbll jbll jbl2 jbl2 idll idrl idll idrl idl2 idr2 idl2 idr2 

500. 72 73 74 75 67 70 68 68 67 65 65 68 
525. 72 73 74 74 66 68 67 66 66 64 64 67 
551. 71 72 74 73 65 68 65 66 66 64 63 66 
579. 70 71 72 72 66 67 65 65 65 63 63 65 
608. 68 70 72 71 64 67 65 64 65 61 63 65 
638. 68 70 71 70 63 66 64 62 65 58 62 64 
670. 67 68 71 70 62 65 63 62 63 59 61 63 
704. 67 68 68 68 62 65 62 62 63 60 61 63 
739. 66 66 68 67 61 64 62 61 62 59 60 62 
776. 66 64 67 66 60 64 62 61 61 58 58 60 
814. 63 64 65 65 58 63 59 62 60 61 57 60 
855. 63 65 65 64 59 69 60 65 61 61 56 61 
898. 64 73 73 74 59 78 62 68 60 72 55 69 
943. 71 81 77 79 68 85 69 77 74 76 54 76 
990. 79 85 85 85 85 85 79 85 85 85 61 85 

1039. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 61 85 
1091. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 73 85 
1146. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 79 85 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 30 32 32 32 26 24 21 24 26 24 21 24 

76 



Lm (dB SPL) 

ue de ue de ue ue de de ue ue de de 
rm (Hz) jbll jbll jbl2 jbl2 idll idr1 idll idr1 idl2 idr2 idl2 idr2 

500. 73 74 73 74 68 67 69 67 68 64 69 67 
525. 73 73 73 74 67 67 68 67 67 61 67 66 
551. 72 72 73 74 66 64 68 66 66 59 67 66 
579. 71 72 73 73 66 64 67 66 66 60 67 65 
608. 71 71 70 73 65 63 66 64 65 58 66 64 
638. 69 70 70 73 64 62 66 61 65 58 65 64 
670. 71 70 69 71 63 60 65 63 64 56 65 62 
704. 68 69 69 70 63 61 64 63 63 55 64 62 
739. 66 68 66 68 62 60 64 63 63 56 64 61 
776. 65 68 65 67 62 60 63 61 62 56 63 61 
814. 64 66 64 67 60 59 61 60 61 53 62 60 
855. 63 65 63 65 60 59 60 59 61 50 61 59 
898. 62 64 65 65 59 64 60 61 62 49 61 58 
943. 65 72 73 72 62 67 60 72 66 52 70 67 
990. 75 76 81 80 73 80 69 83 75 60 79 75 

1039. 83 85 85 85 85 85 81 85 85 72 85 85 
1091. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 79 85 85 
1146. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 30 31 29 30 27 21 28 25 27 21 28 25 

Lm (dB SPL) 

wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr 
Fm (Hz) jbll jbl2 idll idr1 idl2 idr2 rsl1 rsr1 rsl2 rsr2 

500. 73 73 68 67 68 68 70 70 67 69 
525. 73 73 67 66 68 67 68 68 66 68 
551. 73 73 66 66 67 67 67 67 67 67 
579. 72 72 66 65 67 66 66 66 65 66 
608. 72 71 65 65 67 66 65 65 65 65 
638. 71 70 65 64 66 65 64 65 64 65 
670. 70 70 64 60 64 64 64 64 64 65 
704. 69 71 64 63 65 63 62 63 63 63 
739. 68 67 64 62 65 62 62 63 62 63 
776. 67 67 62 61 66 62 61 62 61 62 
814. 67 66 61 63 67 69 60 61 60 61 
855. 64 65 65 65 71 75 64 59 64 60 
898. 68 65 75 71 85 85 68 59 68 62 
943. 76 73 83 83 85 85 75 60 73 63 
990. 85 77 85 85 85 85 85 59 82 69 

1039. 85 85 85 85 85 85 85 62 85 71 
1091. 85 85 85 85 85 85 85 70 85 76 
1146. 85 85 85 85 85 85 85 77 85 80 
1203. 85 85 85 85 85 85 85 84 85 83 
1263. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 31 28 30 27 30 27 23 19 23 18 
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Metingen bij verschillende testtoonniveaus 

De laatste twee karakters van de naam van elke kolom geven het oor en 
het metingnummer aan. De karakter(s) er voor geven het niveau van de 
testtoon in dBSL. 

Lm (dB SPL) 

Fm (Hz) 511 512 1511 1512 

500. 65 64 71 71 
525. 64 65 71 71 
551. 64 64 70 70 
579. 63 63 70 69 
608. 63 63 69 69 
638. 63 63 69 68 
670. 61 62 68 68 
704. 60 62 67 67 
739. 60 60 67 66 
776. 58 59 66 65 
814. 57 58 65 65 
855. 57 57 67 67 
898. 55 57 76 78 
943. 56 57 83 85 
990. 57 60 85 85 

1039. 67 62 85 85 
1091. 70 69 85 85 
1146. 77 77 85 85 
1203. 85 85 85 85 
1263. 85 85 85 85 
1327. 85 85 85 85 
1393. 85 85 85 85 

Lp (dB SPL) 23 22 22 23 

C.2 Audiogrammen 

De onderstaande tertsband-audiogrammen zijn monauraal gemeten. De 
procedure was gelijk aan de drempelinstellingen die plaatsvonden vóór elke 
meting van een afstemkromme. In elke figuur is tevens de gemiddelde 
drempelkurve geplot (getrokken lijn), zoals die gegeven wordt in de ISO
norm R226 [16], verminderd met 3 dB, omdat deze norm is ontstaan uit 
binaurale metingen [3]. Het kriterium voor "normaal gehoor" is dat het 
gemeten audiogram niet meer dan 15 dB afwijkt van de standaardkurve. 
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Figuur C.l: Audiogram van proefpersonen MK (boven) en ID 
(onder). Wat betreft de laatste letter in de legenda : "I" = 
links, "r" = rechts. 
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Figuur 0.2: Audiogram van proefpersonen RS (boven) en de 
linkeroren van PD en JB (onder). 
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