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1. INLEIDING

1.1. Het onderzoek binnen de groep Neurorysica

I)" /~ro(' p I\i"urofy~iicn. Wln (1(-' afdp 1 inl~ f/ff·d i~:lr.he fysicA en hiofy~dca

v'n dl [;lku Itpit :,lis-f'n ~'atuUl'kunde en de fJ[f'CU: che fakul teit te' Ni.jmp.r~f:n

h,·udt zir.h hP7,i:, mpt he't ondr>rzoeken van hf't auditieve systepm.Het is de

bedoplin~ dit deel van het centrale zenuwstelsel beter te leren begrijpen.

Hif'rtof' worden verschillende proefdieren e-ehruikt.In het verleden zijn on

drTZOf'kjno:en 8.2n de kat verricht;on hf't ogenblik worden ondprzoekin:ren ge

daan aan de hruinp kikker.

F:1' wordt!:r>llI'obeerd bij di t onderzoek tf' komen tot een beschri.ivin'·

V:l.l1 dp ywul'ale renresentatie en een interpretatie van aan·reboden geluidl:

:'timul i ;UITI hpt nroE'fdier.Het ondc'rzoek maakt gebruik van single neuron af

leidinGen in auditievp kernen.

Daartoe wordt een opening in het schedeldak gemaakt. Vervolgens

wordt het proefdier in een stereotaktisch apparaat geplaatst. Met een

metal en of glazen elektrode wordt een bepaald deel van de hersenen

bcreikt. De elektrode wordt vervolgens met kleine etapjee (2 pm/stap)

rioor het te onderzoeken gebied geleid. Daarbij wordt gezocht naar

elektrische aktiviteit van telkens 6~n enkele zenuwcel, die korrel

leert met het aangeboden geluid op cen of andere waarneembare wijzea

bijv: viaueel is er een samenhang tussen geluidssignaal en elektrode

aktivi tei t ( zenuwcel' aktivi tei t) op de scoop, of audi ti ef is er een

samenhang tussen het aangeboden geluid en het geluid dat het elektrode

signaal veroorzaakt in een luidsprekerf of een kombinatie van deze

twee mogelijkheden.

De gebieden in de hersenen waar gemeten word~, liggen van vri jwel

perifeer (= dicht bij de sensor (het oor) ) tot in de cortex.

cochleus nuclearis

corpus gem culatum medi,IIEl
] bi j de kat

thorus semicircularis - bi j de bruine kikker

Wanneer met teststimuli gebleken is dat een zenuwcel mogelijk

auditief is, kunnen verschillende onderzoekingen aan die cel gedawa

worden. Al deze onderzoekingen gebeuren onder volledige narcose. In

hoeverre een narcose de hersenaktiviteit bernvloedt,is daarbij een

tamelijk onbekende zaak. Men streeft er dan ook naar om in de toeko~st

proeven te kunnen doen met wakkere proefdieren, liefst nog in een zo

natuurlijk mogelijke omgeving.
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Daartoe is een "geslo ten kamer sys teem" nodi g, waarbi j de el ektrode

driver vast zit aan de schedel en niet aan een stereotaxis. Bij aIle

eksperimenten blijft de strenge eis dat het proefdier zo min mogelijk

hindpr onrlervindt en dRt hat goen pi,in mag voelen.

1.". Wa t san di t onderzoek voora! ging

1)1' info rmatie die men omtrent een ,Jy:,teem lean krijgen via input

out!lut-korreJatie i~:; tAn dele afhankelijk van het systeem zelf ,maar te

vens' van de klasse van inputsignalen waarmee men hat systeem stimuleert.

De soort signalen,waarmee men een syoteem stimuleert,bepalen welk deel en

hoeved men van dat systeem te zien kri jgt. (ref. 8)

Voor onderzoekingen aan de nucleus cochlearis van de kat bleken sim

pele stimuli zoals kliks, rui s en toonstootj,ell geschikt en voldoende.

De resul taten van het onderzoek in di t gebied werden weergegeven iln ee1l1.

Post Stimulus Tijd HistQgram. Dit is een histogram dat de celaktiviteit

aangeeft na het begin van een stimulus, over een groot aantal aanbie

dingen. (Kiang (65), v. Gishergen (74).). Een andere benadering ging

uit vangaussisohewitte ruis, waarin elk mogelijk signaal af en toe

voorkomt; zij beschrijft het systeem met behulp van de Reverse Correla

tion funotion (de boer (15)). Johannesma introduceerde daarbij het pre

event stimulus ensemble (PESE) van een cel. Di t is de verzameling van

signalen, waarbi j elk signaal de voorgesohiedenis voorstel t over een

bepaalde periode van een aktie potentiaal van die zenuwoel. (ref.12)

Deze onderzoekingen hebben geleid tot interpreteerbare re.ultall,en.

en betrouwbare voorspellingen op het niveau van de nucleus ooohlearis

van de kat.

De vraag of de responsies op deze stimuli echter ook op een hoger

niveau in het audi tieve systeem dan de nuoleus ooohleari. begrijpbaar

en interpreteerbaar zi jn, is zeer twi jfelachtig. Daardoor werd opnieuw

de vraag aktueel: "Wat is een adekwaat Stimulus Ensemble? (Smolder's '14).

Is dat bv. witte ruis, waarin elk denkbaar signaa.l weI in enige sterkte

ooit eens voor zal komen, of is dat een geluid dat voldoen&e betekenis

heeft voor het dierl

Op welke basis konstrueer je een stimulus? Een vraag die daarbij op

komt is: hoe funktioneert het auditieve systeem in een natuurlijke

geluidsomgeving? Di t ui tgangspunt, "het dier in zi jn ,normale omgeving",

maakt het zinvol een verzameling geluiden samen te stellen uit het akoes

tisch biotoop van het proefdier ( de kat, de kikker). (ref.25)
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Een biotoop is een leefplaats van een individu in de breedste

zin van het woord, met alles wat daarin voorkomt. Een sensoriscb

biotoop is dat deel van het totale biotoop dat bestaat uit de om

goevinR' die inwerkt op de Ill'enSOren van het individul bv.- aIle geuren

t.a.v. de reukf aIle geluiden t.a.v. het ~hoor. Een onderdeel van

<1i t aensorisch biotoop i6 het akoestisch biotoop. Di t bestaat ui t

alIe mogeli jke audi tieve indrukken, die in de leefwereld. van het

beschouwde individu, i.c. de poes, de kikker, voorkomen.(ref:Smolders)

Door Jean Smolders is een ensemble van geluiden samengesteld

uit het akoustisch biotoop van de kat. In het verslag zal dit Stimu

lus Ensemble meestal aangeduid worden als het "akoestisch biotoop".

Di t Ensemble bestaat ui t 64 gelui..den van elk 8 sekonde:m:, waar

van 48 geluiden ui t de leefwereld van de ka.t en 16 technische ge-

lui den. De interesse bi j deze keuze van een afspiegeling van het

akoestisch biotoop van het proefdier ligt niet in de betekenis die

deze gelui den Voor het proefdi er zouden kunnen hebben ( gedragsstudi e).

De interesse ligt anders; juist omdat deze geluiden betekenis kunnen

hebben voor het gedrag van het dier in zijn natuurlijke (historiese)

leefomgeving, weten we dat die geluiden eigenschappen bezitten, die

het audi tieve systeem kan verwerken.

'tEen argument voor deze aanpak: is het fei t dat het akoellltische

systeem struktureel en funktioneel aangepast is om komplekse geluiden

te verwerken, die voorkomen in de omgeving van het dier en die belang

rijk zijn voor het gedrag van het dier". (Worden en Galambos t12)(ref.26)

Naast de stimuli uit de leefwereld van het proefdier worden ook

een aantal technische stimuli gegeven (kliks, ruls en toonstootjes)

om aansluiting bij vorige onderzoekingen te waarborgen.. In eerate in.

stantie moet het gebied dat al begrepen wordt, opnieuw onderzocht

worden met dit nieuyre Stimulus Ensemble. De resultaten hiervan mogen

niet in tegenspraak zijn met vroegere onderzoekingen in dit gebied om

de aa.nsluiting met d8.t onderzoek te verkrijgen.

Jean Smolders onderzocht enige natuurlijke geluiden uit het bio

toop en mal~te daar spektra va.n. Hij bood de stimuli aan aan het proef

dier en registreerde de resulterende celaktiviteit van enige cellen op

verschillende niveaux. Vervolgens vergeleek hi j de spektra met de Post

Stimulus Tijd Histogrammen en bekeek of deze resultaten in overeen

stemming waren met de resultaten uit de analyse met behulp van toon

stootjes.
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figuur l.a Dotdisplay (iedere punt r~eeft

een aktiepotentia~l weer); resultaat van

stimulatie met een reeks toontjes met

Gaussische omhullende. ( 1=intensiteit,

F= frekwentie, T= tijd).

fir:uur 1.b ;';pektrogram van een vokalisatie

van een meerkoet en bijbehorend Post ;;ti

mulus Tijd Histogram.

(uit:J.Smolders (??))

Hij liet zien dat het akoestisch biotoop een adekwaat stimulus

ensemble is voor de kat op het nivo van de nucleus cochlearis (fig 1).

Voorts liet hij zien dat zowel het akoestisch biotoop als eenvoudige

technische geluiden cellen l,einvloeden in het corpus geniculatum. De

responsie echter van deze cellen on komplekse (= natuurlijke):eluiden

kon niet kwalitatief door hem vorklaard worden uit de eigenschappen van

die cellen, zoals die naar voren kwamen bij de analyse met toonstootjes.

Het onderzoek van J.Smolders (22,23) geeft reden om naast technische ge

luiden ook de biotopische geluiden als serieuze stimuli te beschouwen.

Jos Cld0rs stelde sen soortgeli.ike verzamelinf'" samen voor de bruine

kikker. De ondHrverdelin,:T van beide stimulus ensembles wordt gegeven in

figuren ? en 3 en in appendix A-5-1.
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J.3. Doel van het onderzoek

De stimulatie van het auditiove systeem, het laten horen van ge

luiden, gebeurde tot 1976 met behulp van een analoge recorder. Di t

systeem wordt gekenmerkt door allerlei soorten analoo8-fouten zoala

de drift, ruis, slijtage v.d. tape, onregelmatigheden in de snelheid.

Bovendien is het systeem niet flexibel te noemen.

am de relatie tussen deze komplekse geluiden en de neuronale

response daarop goed te kunnen analyseren en beschrijven, is op de

eerste plaats een goede beschrijving nodig van de stimulus. am deze

stimulus begrijpbaar, hanteerbaar en voorstelbaar te houden (m.n. voor

komputer analyse) is een parametrisatie gewenst, met liefst niet al te

veel parameters.

Ret stimulusgedeelte voorafgaande aan een spike, aktie potentiaal,

wordt dus een pre event stimulus genoemd. De verzameling van al deze

stimuli voorafgaande aan aIle spikes van ~~n cel wordt het Pre Event

Stimulus Ensemble genoemd (PESE). Op dit PESE kunnen numerieke opera

ties en middellingen worden ui tgevoerd, die inzicht geven in de stimu

lusverwerking door het auditieve systeem.

Om deze operaties met behulp van een komputer te kunnen doen, is

voor breedbandige signalen, zoals natuurlijke geluiden (0-20 kHz) een

parametrisatie weI haast noodzakelijk.

Het n~maken van een natuurlijk geluid, of een versoberde versie

daarvan, zou dan ook binnen de mogelijkheden gaan vallen. In de lijn

van deze filosofie is een ~ogrammeerbare~timulus Generator ontwikkeld

voor de groep Neurofysica van ons laboratorium. Deze PSG bestaat uit

een kleine komputer van DEC (Digital Equipment C08rporation) uit de

serie PDP (11/10) die "stand alone" kan werken. Een aantal signaal

bronnen en modulatoren zijn door deze PSG te bedienen. De signaalbronnen

bestaan uit twee sinusgeneratoren die in frekwentie en amplitude regel

baar zijn, en twee ruisgeneratoren die in amplitude regelbaar zijn door

de PSG. (ref.14)

Met de modulatoren kan de omhullende van de output van de signaal

bronnen gevormd worden.

Tenslotte is nog een analoge recorder schakelbaar door de PSG. De

Computer schakelt op een voorgeschreven wijze deze apparatuur en het

resultaat is, via een versterker, een bepaald geluid. De schakelwijze

is opgeslagen in een tabel, die "parameter blok" wordt genoemd en die

ook juist deparametrisatie was van het geluid dat geproduceerd werd.

(zie ook figuur 4)
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Om tot het gebruik te komen van deze programmeerbare Stimulus

Generator voor natuurlijke geluiden, moet het Stimulus Ensemble ge

analyeeerd worden. Voor deze analyse is een andere komputer uit de

PDP-serie van DEC beschikbaar: een PDP 11/45.

Bij deze analyse worden frekwenties in hat signaal tot 20' kHz

betrokken voor de kat en tot 5 kHz voor de kikker. De kat hoort weI

frekwenties hoger dan 20 kHz, maar de beschikbare apparatuur, boxen,

versterkers etc. hebben frekwentiekarakteristieken, die bij 20 kHz

sterk beginnen af te vallen. Het is niet re~el van het onderzoek een

akoustische winkel te maken, omdat deze surplus aan frekwentieband

bijzondere technische en financiele eisen stelt, d~e de verhoudingen

in het onderzoek scheefzouden trekken. Bovendien is weinig bekend

over de funktie en het gebruik van deze hoge tonen m.b.t. het audi

tieve systeem. De mogelijke funktiee die in de literatuur zijn te

vinden, liggen op het gebied van. kommunikatie en informatie; bv.

kommunicatie van dieren onderling bv. bij jonge katten; en als een

sonar, bv. bij vleermuizen, dolfijn. Tenslotte zijn aIle geluids

opnamen uit de natuur en van de LpIs met diergeluiden, opgenomen met

een bandbrp.edte die zeker nooit groter is dan 20 kHz.

Gekozen is voor een analyse tot 20 kHz voor het audi tieve systeem

van de kat; of aIle geluiden deze bandbreedte nodig hebben, zal later

eventueel uit de analyse blijken.

Naast het aantal parameters, waarin het geluid gekarakteriseerd

dient te worden, mag ook het aantal parameterwaarden niet onbeperkt

groot worden.

Als we uitgaan van het biotoop, zoals dat door Jean Smolders is

samengesteld uit 64 geluiden van ieder 8 sec. met een bandbreedte

waarvan de bovengrens bij 20 kHz ligt, dan wordt dit ensemble volle

dig gekarakterieeerd door (2 WT = 2 x 20.000 x 64 x 8 getallen = 10 M.

getallen =) 101 getallen. In het kerngeheu-

een van de beschikbare PDP 11/10 komputer kunnen maximaal 14 k-getallen

worden opgeslagen. Bij de parametrisatie zal dus een behoorlijk grote

datareduktiefaktor gehaald moeten worden.

Tenslotte moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van

bepaalde klassen van signaalbronnen en het aantal daarvan bij de gene

rll.tie van signalen met behulp van de PSG. De aanwezigheid van sinus

generatoren bepaalt mede de keuze voor een orthogonale ekspaneie van

de signalen naar harmonischen.
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De adresseringssnelheid van de PSG naar zijn randapparatuur is

niet onbeperkt groote Het aantal sinusgeneratoren is beperkt ( tot

twee momenteel).

De configuratie van de Programmeerbare Stimulus Generator i8

afgebeeld op figuur 5. De komponenten worden toegelicht in figuur 6.

Om tot deze resultaten te geraken zal een grondig onderzoek van

de signalen noodzakelijk zijft. Deze signaalanalyse zal gebeuren met

de PDP 11/45 van de afdeling medische fysica en biofysica. De basi s

van deze analyse zal daarbi j bestaan ui teen ui tgebreid software

pakket, dat hiervoor speciaal moet worden samengesteld.Dit software

pakket zal uiteen vallen in drie hoofdgedeelten:

het binnenhalen van de signalen: analoog digitaal konversie

- het analyseren van de signalen (bv. fourieranalyse)

- het weergeven van resultaten (bv. grafisch)

Daarbij zal aandacht moeten worden besteed aan de organisatie

vlln dP. opslag van de immense hoeveelheid data, die in aerate inatan

t.l () on toR tuan.
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Signal generators

We have a number of signal generati~ devices of which only the

sinel'lave - synthesizers can be remotely controlled by means of

two digital interfaces (DR1iC's) to the PDP-i1/10.

'Ihe noise generators cannot he controlled but they may he sensed.

The taperecorder can neither be controlled nor sensed.

The DC-source consists merely of a fixed voltage which needs neither
control nor sensi.ne;.

Envelope modulators

~se units are essentially only di~ital to analog converters of

which the reference input .may be a ~ipolar analog signal up to
100 kHz.

These. f.1DAC' s multiply the analog input sig;1a.l with the value of the

digital inputs.

For the envelope modulation a high speed output cha.nI1el has been

reserved (DR11B-DMA interface) in order to generate wave forms

with up to 105 points/sec.

Amplitude modulators

The units used to modulate the analog wave form in ~litude at
. .. with 1 mod 1 t .mechwn speeds are ldentlcal the enve ope u a ors.

The difference lies only in the type of interfacing which in this

case is a DRiiC-tJ~e diGital interface, which does not allow

ultra high data rates.

Di~ital controller

To control all of the above ~ntioned fUnctions we use a PDP-11110

minicomputer with 16K of core meroory.
(uit:H.Krijt (14))

figuur 6. Betekenis van deelementen Ul.' t f1g.5.
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2. FORMULERING VAN HEI' ONDERZOEK

2.1. Vraagstelling

Het door mij te verrichten onderzoek werd ala voIgt geformuleerda

1. Invoer van de analoge geluidssignalen in de digitale komputer,

met voldoend hoge bemonsteringsfrekWentie.

2. Software programmatuur ontwikkelen, aanpaasen en gebruiken om

- een spektrale analyse van de natuurlijke geluiden mogelijk
te maken.

- de bemonsterde signalen en de berekende spektra zichtbaar te

maken op een display-scherm (scoop) of een plot~er.

3. Op basis van theorie~n en displayresultaten te komen tot een

parametrisatie van het geluidssignaal.

4... Geluidssynthese te bereiken op basis van de parametrisatie

met behulp van de Programmeerbare Stimulus generator van de

werkgroep Neurofysica.

Opmerk1ng

De puriten 1. en 2. zJ.Jn uitvoerig uitgewerkt; de resultaten. daar

van z1jn te vinden in de werkmappen, de ordners en op de magna

tische oomputertapes.

Punt 3. is aIleen in het atadium van voorstellen, maar niet tot

enige ui twerking gekomen.

Punt 4r is gebeurd voor enkele signal en, maar niet op basis van

parametrisering, maar ala een soort digitaal analoog konversie,

en zal in dit rapport verder niet ter sprake komen.

In een later stadium is (ter kompensatie van 3 en 4) de opdrach~

ui tgebreid met een onderzoekje naar de "oomple:xe energie dicht

heidsfunktie" en de relatie van deze met de in praktijk door mij

gehanteerde spektrale representat1e van de signalen.
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2.2. Analyse van de probleemstelling

(Di tstippeling van een te volgen weg )

1. Programmatuur voar analyse van de si,gnalen

De keuze van de stimuli is reeds gedaan. Er bestaat een moeder

tape die op de Uher..recorder afspeelbaar is. (twee sporer, gebruikt

voor ~~n kanaal).Deze recorder zal ook tijdens hetverdere onderzoek

gebruiktworden. In hoofdstuk 5 zal met betrekking tot testen

deze keuze nader besproken worden. (Naast deze Uher-recorder is er

nog enige tijd gewerkt met een Analog-seven-recorder:een instrumen
tele recorder ; . nu wordt gewerkt met een Otari:een audio-recorder).

De analyse van het akoestisch biotoop is niet specialistisch

gericht op 6~n proefdier ( tijdens de start van dit onderzoek:. de kat.

later. de kikker J in de nabije toekomst I mo~lijkerw1.;s apen .).

Het is daarom gewens t da t de analyae-methoden

en hulpmiddelen (software) een algemeen bruikbaar karakter hebben en

voor andere gebruikers in de toekomst gemakkeli jk toegankeli jc, dUB

eenvoudig bedienbaar en goed gedocumenteerd, zijn.

Om tot signaalanalyse te komen staan ons een aantal hulpmiddelen

tar beschikking.

- ons eigen oor: luisteren naar het geluid.

- het grafisch weergeven van het signaal als funkti e van de ti jd.

- het uitvoeren van een orthogonale ekspansie en het grafisch

weergeven van de resul taten. (Bi j de "akoustische wetenschap"

en de kennis over het oor sluit de spektraalanalyae het best aan,

dus de ekspansie naar harmonischem ).

- oen kombinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Bi j de grafische weergave van de geluidssignalen als funktie van

de tijd, de apektraalanalyse en de weergave van de resultaten daarvan

wordt de PDP 11/45 gebruikt. Een software-pakket, dat deze analyse mo

gelijk moet maken, moet aan een aantal algemene eisen voldoen en moet

vel'der een aantal mogelijkheden bevatten:

eisen. a. het pakket moet algemeen bruikbaar zijnf Diet aIleen voor

het biotoop van de kat, maar ook voor signalen voor andere

dieren.

b. het programma moet eenvoudi g te bedienen ZJ. In door gebruikers

in de toekomst. Een apparte handleiding voor gebruikers lijkt

daarvoor geschikt.
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c. de software moet gemakkelijk toegankelijk zijn (modulair

opgebouwde programmatuur) en goed gedokumenteerd; software
• I

met veel kommentaar tussen de statements door.

mogeli jkheden:

a.. een analoog digi taal konversie, om de geluiden de komputer

binnen te halen, moet met voldoend hoge bemonsteringefre

kwentie mogelijk zijn. (bij een bandbreedte van 20 kHz van

de signal en) •

b. van t t bemonsterde signaal moet elk gewenst gedeel te in am

plitude en tijd display-baar zijn (= grafisch weer te geven)

op plotter of diaplay-scherm.

c. een transformatie naar het frekwentiedomein moet voor elk

gedeelte van het signaal mogelijk zijn met instelbare fre

kwentie- en tijdresolutie

d. display van de berekende spektra moet mogelijk zij~, even

als de weergave van de spektra. ala funktie van de tijd

(driedimenaionaal).

Een tweetal handleidingen ondersteunen eis a en b. E;n handlei

ding zal aIle informatie bevatten voor de mogelijkheden van de soft

ware en de daarvoor benodigde instruktiesl ook elementaire foutmel

dingen komen aan de orde. Deze handleiding is tevens een ingang tot

de software, aangezien in deze handleiding oak schematisch de struk

tuur en de opzet van het programma-pakket wordt gegeven. De tweede

handleiding bestaat uit de software zelf: deze beetaat uit een aan

tal Fortran-routines ( en een tweetal Macro-routines), zoveel moge

lijk van kommentaar voorzien.

2. Datageneratie, verwerking en opslag

Met behulp van de software worden de geluiden uit het biotoop

in onderzoek binnen gehaald in de PDP 11/45. De daarbij ontstane

data-files moeten op efficiente en overzichtelijke wijze op magneti.

sche tapes worden opgeslagem. Per signaal (= geluidje) wordt een

transformatie naar het frekwentiedomein uitgevoerd, waarbij het sig

naal in gedeelten zal moeten warden getraneformeerd. Een voldoend

aantal signalen als funktie van tijd, frekwentie of sen kombinatie

daarvan wordt grafisch weergegeven en bewaard.

Een ordner met signalen op papier en een katalogus van aIle

prenten,signalen op tape en opslag-wijzen en plaateen is daardoor

noodzakelijk. Een katalogue zal bijgehouden worden zawel naar data

file-naam als naar geluideeoort.
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3. Bespreking resu1taten en parametrisatie

De disp1ay-resu1taten van de signaa1ana1yse geven een tweeta1

soort aanwijzingen. In de eerste p1aats boe d~ ana1yseresultaten ver

beterd kunnen worden door andere parameterwaarden te kiezen (bv. een

signaal met hoge frekwenties zal met andere parameterinstellingen

van de software behandeld moeten worden dan een signaa.l met aIleen

la.{J,'E1 frekwerltielll).

Op de tweede plaats moeten de resultaten van de analyse een aan

zet geven tot keuze van parameters. De parametrisatie kan lange een

tweetal wegen ontwikkeld worden: een formele wiskundi ge weg, waarbi j

het 8i gnaal zo goed mogeli jk wi skundi g beschreven wordt, met behulp,

bv. van dynamische filters. De andere weg is een meer taalkundige.

In een signaal wordt naar een aantal karakteristieke elementen gezocht,

een 800rt fonemenJ het signaal wordt als een aaneenschakeling van

deze karakteristieke elementen beschreven. Voorbeelden van dergelijke

elementen zijn: tonen van konstante frekwentieJ geluiden met een fre

kwentie die kontinue toe of afneemt met de tijd (fm-signaal)J een

grondtoon met een aantal hogere harmonischen etc••

De ana.lyse van de displayresul taten zal (voornameli jk) gebas'eerd

zi jn op deze laatste beschouwingswi jze. De richting die aangegeven,

is tot parametrieatie zal langs deze weg gaan. (Aan de werkelijke

parametrisering zai nauweli jks toegekomen worden in het kader van di t

onderzoek, alhoewel dit aanvankelijk weI in de bedoeling lag. De soft

ware-ontwikkeling heeft J mede door de overschakeling halverwege op een

ander operating system Van de komputer ) meer tijd gekost dan voorzien).

4. Beoordelingskriteria

Een Van de moeiliJKste problemen zal z~Jn om een maat,te vinden

voor de kwaliteit van het geparametriseerde signaal. De resultaten

zullen vaak een versoberde versie zijn Van het oorspronkelijke signaal.

Wanneer een parametrisering Van een signaal beschikbaar is, is

het vri j simpel om een parameterwaarden-tabel te formeren dateen ge

schikte konstruktie heeft om door de "Prog:r-arnmeerbare Stimulus Gene

ra tor" verwerkt te worden.

Hierdoor kan de geparametriseerde versie "hoorbaar" gemaakt worden.
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Een drietal beoordelingsmogelijkheden staat dan tar beschikkinga

1. Het menselijk oor, waardoor een subjektief oordeel mogelijlc is,

by. "Di t li jkt van geen kanten op het oorspronkeli jke geluid."

tot aan het oordeel "lk hoor geen verschil".

2. Het gegenereerde signaal wordt op zi jl'l bevt de komputer in

gehaald via een analoog digitaal konvereie en de spektra van

oorspronkelijk en gekonstrueerd signaal worden vergeleken.

Korrellatiemethoden worden mogelijk tussen bade signalen om

een kwantitatieve rnaat voor gelijkenis te ontwikkelen.

3. Ret proefdi er worden beide geluEden, oorspronkeli J"k en gekon

st:rueerde geluid, achtereenvolgens aangeboden. De response van een

aantal cellen en de gedragsres"ponse op beide stimuli worden vergeleken.

Korrelatiemethoden toegepast op beida spike-reeksen kan een

kwantitatieve maat leveren voor de gelijkenis tussen de res

ponsies, en daardoor tussen de beide stimuli.

Daar de parametrisatie niet uitgevoerd is in dit onderzoek, is

van cleze mogeli jkheden geen enkele onderzocht.
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3. Theorie

~.l. ::;j"'ktr:::t"l analy';e aJ b.'l. .i:: voor pa.ramet:ri ati~

I)f) f"l1lriertrarl':fo:rm;:;ttie i een orthogonale expan:'ie in harmonLchfl trill ingan.

lJ:Lt ondeT7,oekinr;en i:; hekend dat {Se luid' [';olven, die via het trommelvlie: en

de middenoorbp.('nt,i('~: overl,sbracht worden O' het ova.le vem-iter, de v] oeistof in

de cod)1 eR. achter di t ven tel' in bewegine brengen. In de cochlea liM in de

len,,,·terichtinp het basila.ir membraan. Or het basilair membraan ont: tuan door

de ·:eluid~:trilJ.ini';en lopende eolven. De uitwijking van het ba::;ilaire membrR.,m

vertoont ap iecier ]unt een banddoorlaatkarakteristiek ale; funktie van de fre

kwentie. On het basilair membraan bevinden zich haarcellen, die synaptisch

kontakt maken met zenuwvezel,·. Als het ba~~ilair membraan in trilling komt op

een lJepa;11de 'laats en du,' ook de d2,ar a2,nwezige trilhaartje ontstaat een ver

ander.in": in de af(~ifte van de tran::mitter' tof aan de synapse en worden aktie

,10 tentii-l.l en 0 I),·'ewekt. {ref .13)

Het oor voert dus een kontinue fourier analyse uit op het binnenkomende

geluidssignaal. Het lijkt daarom een geschikte keuze om op de geluidssig

nalen een orthogonale ekspansie naar harmonischen uit te voeren, waardoor

de ;::ignalen beschreven worden als de som van harmonische trillingen. De

fourier transformatie voert juist een dergelijke ekspansie uit. Hierdoor

ontstaat een geschikte basis om tot een parametrisatie te komen van de

geluiden uit het akoestisch biotoop van het proefdier.

3.2. Fourier transformatie

Als schakel in de keten van informatiebron naar menselijke waarnemers

speelt de vorm van de signaal beschrijving een belangrijke role De be

langrijkste vorm is de verzameling van paren getallen (I. ~ x(tJ)
uitgezet in een vlak: het signaal als funktie van de tijd. (ref.IS)

Karakteristieke eigenschappen van signalen en versohillen tussen sig

nalen kunnert soms duidelijk te voorsohijn komen door signalen te trans

formeren. Een belangrijke transformatie in deze zin is de Fourier trans

formatie.

Deze is als voIgt gedefinieerd: +00 ,

gegeven een signaal ~ (t) ,als jlJtMJ 'oJ} bestaat,

dan is de fouriergetransformeerde~vang( to gegeven door:

t'/Jtfl-Jj =' -;/1.)) _ j: Ii) e-iw~ I: (1)

en de inverse transformatie: -00

r-iX/"') j · >f (f) • ,1; J'"';t/IJ) i-E-"'" (2)
-.v
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3.3 Df' Komr)lekse .t'nergiedichthcidsfunktie.

Analytischp voortzpttin': van reeele si::;nalpn•

.~i,"nn"l pn worn<n op plk mompnt :~ekaTaktC'riselrd doer de: momentanp frekwentie

f'n de mnm('ntam~ amnlitudt> :(J (ti en A(t).Vo.:r harmonische funkties hebbC'n de

7,1' ,'H,lutJI,dml APII ormvoudigo VOrilljVoo:r x(t),",A ~d.n~t bLlvonrbeold zijn b~'ide

":l'onth, opn konr:t;lnt I'P13ll (j p.n A. VonI' dp mef:)st(:· si!~alcn zi,in dez() funkties
I'

vnn Of' t..i .i,1 echtf'T 7,eer ingcowikkeld. 'foor AMF-r-d :nalen (amr'litude frelcwEmtie

::cmoc]uler·'rd) zijn deze grootheden te bepalen uit de a,nalytische vo rt:".ezette

funktie wm de reeel e ti,jdfunktie x( t)

wanrbi,i x( t) de Hilbertgetransformeerde is van x( t) jdeze is als volt':t gerle

finir""rd : (ref. 5)

-X(i) = It{-d6)J=. ~(c),f- ';t a

(5)

md()((tJ 81" J2.(t) ,'J", n'('e,l, ti;jdfunktiPs.j'(t i wordt bepaald dO('T ~(t) en

...Q...( t 'I ;"ez~ Tn thedpn kunnen worden verkrefen uit het produkt en de deling

V:~Y1 }' (t) ('''-' 7.iJr k rll.lp,ks to;,['pvce 'deJ'tt). . .
jit) jft) =' -f¥{2&j(tJ} 9 odt)= l-f4,flJ 1-4 j'1t)}
jlt}/J~):: ~;J2('!}=712(1-)"2~ (f"j!tJ- 4ft!} (6)

1)(' modulus wm hr>t analytinchA si(~an.l is du,~ de momentane amplitude van het

l:'0f'ele ti.id:"1i ':nanl

De momF'ntane frekwentip is '""f"!dGfinioE'rd als : W(t) = h (JU... t) )

Tn d,' n:ltunrlijke geluid"n uit het biotoop van de kat komen vee1 AFr1 si,-;-
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Alf: yet) e'n rA'.'e1 sir.,naal vooTstelt, dan {;'eJ.dt voar de totale energif> van

hp' G ip;naa 1. : (ref .19 .20) ~Q()

E = J:Jt 11) ell: (8)
-CQ

Jl1.t k:m VO()l"~f'st(>ld wordpTl n.I:; <If: ':rdi"r'1i,I)"()l"(j,) en(!rgir> in eon w,'erstand

vnn ] Ohm. AIr; x( t ) ana] ;fth;ch wordt vflort ('7,et totj (t) ,,;~(,)1 dt VOOT de re-

ele "neJ'r'ip. : 'rVO

;;-= J:/'J{t):J·7t)~dt-
-c,;lQ

Ham'eer twee funkties met geliike frekwenties ,ma;:>r verschillende amTlli tuden

fll fn,ses worden ,<;;enomen levert het l)rOduktj ~*E'f'n kornoleks vermoC:r::'n. ~ (t)- I j2.' c. Ji
"111 hj_orbi,j e'f'interpreteerd worden ~lls de snanning over een im-pedantie An

J:l (t) a Is dt' stroom oewelct in (lie imn0dcmtie

j ,It)= I), eJtp(ll.Jl:,. i.'~ )

j 2. (I) =: f}2 ~fJ (ltJt f i {J2)

i J~J: :=. J;. ~IJ,. JcW/tJ, -Ol) -/jI)' I !J-fk)} (10)

Ili'lv:'11 IrV"I'!: }/(·t rl"'r'}" ,:,',Ipf' It" }l"t akti"v" Vf>Jmogpn ('In hIlt imE:l.':inair!'

','c]r'f'lt, h,·t bUnd, vcr'm"e-cn 'bekr'nr]e I':To(lthf~dcn in de clektrotpchni('k).

I)aar ,lit vo,'J' r~lklJl r'nJ '~01r1t,d(cfinie('rt Rihaczek de komplekse enerf','ie

~fJ'O

be = l-!, Jlej/(6)df (11)

Hihacz,k l"'idt ef'n uitdrukking af voor de komplekse energie in ppn klein

fr r'kwmtit'ban.1je 4tJrond ("en frekwentie k) en gedurende een klein ti.jdje .AI;

1'''llll hf't U .i<hti!' t:. Tn d€' limietovPJ'{';nnl': ontotaat daarui t de volgende ui t-

(12)

n.. 7,1' WnJll'l1l- kan O;J,'':0vat worden als het n:rodukt van de funktiewaarde i j'('Ji.:Wlc*",)
T"mrl (W,t, " met e'm Plem<'Dtair gebi('djC'~&t-in het tijd-frekwenti8 gebind.

lIih<1,(~zek dpfinie"rt dr., komplekse energiedichtheidsfunktie in het tjjd-frekwen-

tie rk'm,' in :

(13)
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funktie heeft de volgende eigenschappen :
..-.:;0

,Jf)e (w) I.) d t;, / J/,(bJ)/7-
~

tOO " <:lO

t~ =: .-L J J f. (w; t) dtJ"cLf
1;/7. -0 -.....:>

(14)

(15)

TIp knmp] ekr.;e ener';iedichtheiclnfunktie is af,'·'.'leid voor komplekRe sirmalen.

Voor reede signalen wordt de komplekse energiedichtheidsfunktie gedefinieerd:

(ref.l)

Dp formple beschriving van de analytische voortzetting van £x naar rJ wordt

heschreven donr

w.q~lrhi,4 f) j,O'n (kl ) -1 voor 0<0

0
" 4J .:. 0

1
" /oJ >-0

Een fysische interpretatie van daze voortzetting is niet gevonden, nooh van de

de inverse transformatie.

De fl(,p.eIe Imerrdedichtheidsfunktie vol~ens Page.

l'nr~f' dpfinieert ppn huJ pfunktj e x
t

(7") als voJ.gt : (ref.16)

.{)c>iJ/ T "'- /:
.v(1~'1 r> I:

(17)

lid ill ,j "X
t

( .,..,) hnhC'rnndf'

v
Xi I tJ)

::pnkt:rum nOf'ml; '.1.,'W "the runpin,'~ transform"
tJ ~ (f)e-'tJ{dt

_,,0

(18)

De en,"rr,ipdichtheicJsfunktle definieert hij nu als
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Lpvin 1,Qat zien dnt p(Q,t) uit'~ebreid kan worden tot: (reLl5) (ref.ll)

;:;'/"',/) ~ :Je (I) ~ /~-iwi:: 'It.»} (20)

\vamwer mpn van fonnu1e 17 hpt reee1e dep1 nepmt,krij~ct men eveneens dit

rp ,~ulta:l.t :

u {f:} IJ !iiwf ~.., If(tJ)}

(21)

Relatip tussen de Reeele Energiedichtheidsfunktie en het Tijdsafhankelijke

Natuurli,jke geluiden zijn bijna nonit stationair.Het maken van een spektrum

van nipt stn.tinnairp sir,nalen if: niet zinvol. T'ar"e introduceerde de hu1 pfumk

t1e x
t

(-I') ,m,w.r ook deze funlctie 1s niet stat1nna1r.!aarom defin1eren we

een funktie xt,T( 'r ),d1e de vQlgende e1e:enschappen bezita (ref.2l)

'U i ~r (ij - 1(11) A,'cJUl t- - '1'~ <: l' <.: I: I- '7h
•

i-Th,. 7'tut 7 > 6- + 7'4
(22)

- 0 (H)~

,oftewel :
X t, rr 11') := J( ('I') / tl (f ,.'74.) - u (t - 'T'!J Jf (23)

T kan hierbij zo klein ~ekozen worden,zodat een verdere halvering van T ~een

verand~rineen van statistische eigenschapnen van de funktie tot gevolg heeft.(ref.2)

Wanneer een funktie X slechts gedefinieerd is voar 0 <: -r.t: T en waarvoor

X(O) en X(T) bestaan,kan men aan die funktie een Fourierreeks toekennen;

daartoe zet men X periodiek voort : X(7) met

)l 1'7'):= X(r) {)MJ1 0" .,<. T

~ Ic} ~ ~ f XI0) f X-('rr)f
')( (7" t 1j7) ;,:)( ("r){j CG? etl6 'J'"

De Fourierreeks is dan :

(24)

(25)



-26-

De FourierkoefficiHnten hiervan zijn

~~
.2. ;'t'r- ;f l't) Q~,) £nn'i" ~'?'-:r
.~

~~

i/1 "'- ; /' ;K if) /hI-I _':;"1" 0/'1'
-7'/1

(26)

('m spektraalanalyse met behulp van een dii~itale rekenmachine uit te voeren,

is het noodzakeli,ik om het signaal te bemonsteren.r.mdat een computer een

eindi';e I;eheugenkapaciteit bezit, kan bij een eindige bemonsteringsfrekwen

tie slechta een si,~aal van eindige tijdsduur seanalyseerd worden. Een hiertoe

geschikte funktie is de hierbC'ven gedeflnieerde funktie x
t

, T( i ). Deze funktie

wnrdt 011 het interval t-T/?.( "'f < t+T/2 bemonsterd met N samples.

x. is de funktiewaarde op het tijdstip 7'. j. A t +t-T!2, waarbij At. TIN
J

Een benadering van de Fourierreeks is dan :
N

Xj::: fJ. ao + 2: a" ~ ?-NfIJ f ~,,41i1 2n,:./ (27)
h:>I N N

mAt dE' koefficienten :

2- AI-I

£117 - L x' ~ 3!JL!:!. n:; OJ -/ II
::: IV ) > I

<,J '-0
"J Iv'

J h

ill-I

:= 2 2 ;y' -11h 2hJi!. he -1;7 2 J J ~-/ (28)Ii 'J )

/=-0 N

\.Jnnneer N..:oo d~'n zijn a en been schattincr, van de FourierkoefficH!nten.
n n

De schattin' voor het vermogensspektrum luidt nu

(29)

?'i.i ix.
i
J 0 de verzameling funktiewaarden VEJl" het bemonsterde signaal xt , T( 1" )

vonr t=o ,en 1X j ~ 1. een -eli.ike verzameling rand het ti:jdstip t= l:1 T,waarbij

AT de verschuiving voorstelt van het tijdvenster over de tijdas,dan is ~Xjt m

de verzameling rond t= m.A T •

Aan de Fourierreeks van de verzamelinf\' funktiewaarden t x j ~ m worden de ko8ffi-

cH!nten fan' bnt m toegevoe.,~ en het vermo~ensspektrum {An~ m • Evenzo

levert ~Xj}m+l: fan,bn \ m+l en {An~ m+l •

Wanneer men van het verschil tussen twee opeenvolgende spektra,gedeeld door

de vensterverschuivinp;, de limiet neemt voor ~ T~O, kri,igt men :
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.t4f< j"
11'i'~o

",.'1'. ku.I~/r,.ltf

Ret "-;:::t"-teken in (30) moet hierbij worden opgevat als r "is te inter

preteren a1 e ".

Wanneen we naar d~ definitie van Page (21) kijken,dan ziet men dat het

"sprinR'end r,;pektrum" in de limietovergang overgnat in de reiele energie

dichtheidsfunktie.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de limietovergang niet echt kan worden uit

gevoerd.TwPe opeenvolgende spektra rnoeten minstens een sample verschi11en.Van

we~e dit diekrete karakter van het signaal zou de bemonsteringsfrekwentle onein

dig hoo~ moeten worden , wa~rbij gelijktijdig de vensterbreedte T naar nul moet

naderen om het produkt BT konstant te houden.
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3.4. De 1e g:bruiken analyse methode

De komplekse energie diehtheidsfunktie gebruiken om het biotoop te ana

lyseren zou zeer tijdrovend en ineffiei~nt zijn. De methode geeft aIle moge

lijke informatie; veel meer dan in eerste instanti~ (of uberhaupt) bij de ana

lyHe en de paramatri8atie van de natuurlijke geluiden nodig zal zijn. De me

thode is waarRohijnlijk zeer nuttig en haalbaar qua tijd bij de vergelijking

van de v0 1 ,rr"pschiedenisAen van spikes van aon bepaalde oel met de gehele

aangeboden ntimulus. (R. van 'Bloemendaal -ref.4)

Voor een eerate analyse van de natuurlijke geluiden is een globale methode

beter gesehikt. De fourier transformatie wordt toegepast op een gedeelte van

tijdssignaal rond een tijdstip t : t • Het tijdssignaal wordt daartoe op het
o

tijdstip t : to vermenigvuldigd met een tijdvenster:

j II) =
'1'

waarbij u(t) de eenheid stapfunktie voorstelt. De breedte van het venster

is T sec. Het te transformeren signaal is nu:

~7' Ii) = Jt (I). ""It)

Omdat we te maken hebben met een niet stationair signaal, en de interesse

juist uitgaat naar de besehrijving van de veranderingen van eigenschappen

van het signaal als funktie van de tijd, zou de vensterbreedte (T), zo klein

mogelijk gekozen moeten worden. Wanneer T zeer klein wordt, dan nadert het

bijbehorende spektrwn naar een momentaan spektrum; tevens geldt eenter dat naar

mate het signaal korter duurt, het bijbehorende spektrum breder en vlakker

wordt.

Ook wordt het scheidend vermogen in het frekwentie domain sleohter,bij een

smaller venster,bij gebruik van een digitale fourier transformatie.De

vensterbreedte bepaalt immers (bij een vaste bemonsteringsfrekwentie) het aan

tal samples dat bij de transformatie betrokken zal zijn. Het resulterende

spektrum wordt door even veel punten beschreven als het oorspronkelijke

bemonderde tijdsignaal. Als het venster 8maller wordt gekozen, dUG minder

:~amrles bef'.chreven,dan wordt ook hAt spektrum door minder samples be

c1ehreven.De afstand tu:-r,en twee frekwentiewaarden wordt groter.De optima

Ie breedte van. het venster i~ afhankelijk van het signaal zelf,de bemon

steringsfrekwentie en de spektrale eisen.
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:men volgende transformatie lean toe

~epast worden op het volgende signaal

gedeelte; dus het signaal x(t) verme

nigvuldigd met de funktie h(t+T).

Het is ook mogelijk om de opeenvolgen

de tijdvensters elleaar te laten overlap

pen, en het oentrale tijdstip to met

kleinere stapjes dan T te verhogen (bv.

f(t).h(t+T/2). De opeenvolgende spek

tra lijken dan meer op elkaar. Wanneer

de opeenvolgende spelctra achter elkaar

geplaatst worden, onstaat een tijdsaf

hankel1jk spektrogram. De generatie van

die opeenvolgende spektra van een tijds

signaa1 is schematisch weergegeven in

figuur 7.
Figuur 8 geeft een schematisch beeld

van het verschi1 tussen het spektrogr,am

ten gevolge van niet overlappende of

overlappende tijdvensters over het sig 

naal in het tijddomein.

;figuur 8. i nvloed van overl~p,!ende

tijdvensters op het spek-
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1f(t)

figuur 9. Tijdsvenster met flanken volgena

cosinus-kwadraat funktie

tijd- )(

vpnster J _

tijd
vnnster

Tpnslotte dipnt opgemprkt

te worden dat het hierboven

inp,'p.voprdr r~'chthoekir:e ti,ld-

maar dr- funktie daar geleide

lijk naaT nul last verlo-pen,

t,ot nJ iasing-r'ffekten in het

~mektrom.Doordat bi,i de di1j

t:ll e fouriortransfoJ',nntie twt

si"nardp:eopeHe c,eriodiek

wordt voortgezet,kunnen aan

de rannp.n v;:m hr·,t si;;na: r1 (pc'

riodiek) l~rotA diskontinui

triten o~treden.Daarom dient

hr·t t'Pchthoekigc' venster vcr

vanw'n te worden door een vpn

steT oat p:een diskontinuitpi-

'df' fi '7UtF' 9.

~ De digitale fourier-transformatie (DFT)

Met behulp van een digitale computer tot spektra komen, is in redelijk

snelle tijd mogeIijk dankzij de beschikbaarheid van een algerithme volgens

de "Fast Fourier Transformation".

Eenbemonsterde funktie wordt periodiek voortgezet met periode p = NT ( =
santal samples x sample interval). De reeks van fourier in elk punt (kT) wordt

gegeven door

N-I

.11,(£./,

=
A.I-I

'. in It rp.J2 1tI-1

L t L t ,,1(e ~
(.)

h:o n;O

'12'77 -211t. (33)
- t 7T

~~I(.): e :: R. =

=Fk

Uflt aantal vermenigvuldigingen voor de gehele fourierreeks bedraagt: if
wann~er echter N deelbaar is door 2, kan F anders geschreven worden.

N
~ -I

2." f ~n/(
tin ,tv

11=0
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P 2."k
t2h' fA) +

Deze methode kost (N/2)2 + (N/2)2+ N/2 vermenigvuldigingen.

Als N gekozen wordt als macht van 2 kan deze methode herhaald worden voor

Gk en ~.
2Deze procedure kan log N maal herhaald worden.

Het aantal vermeinvuldigingen bedraagt nu N/2. 21og N.

Vergelijken we deze methode met de ~ - methode dan is de winst£aktor

(36 )

De winst voor N = 1024 (bij m = 10) bedraagt een faktor 200.

De FFT beeldt het bemonsterde sig.naal af op een diskrete £rekwentie-as

waarvan de laagste frekwentie 0 Hz bedraagt en de hoogste frekwentie gelijk

is aan de halve bemonsterings £rekwentie. Indien N samples bij een trans£or

matie genomen worden, dan is hat maximale aantal trillingen dat past op deze

N samples : N/2. Dit aantal trillingen gedeeld door de tijdsduur waarovar de

ze trillingen plaatsvinden, geeft het maximale aantal trillingen per tijds

eenheid. Die tijdseenheid is het quotient van het aantal samples dat bij de

trans£ormatie betrokken is en de bemonsterings £relcwentie

" (N,' ;,J::
/ 4 eJo ew,/.tiJ.

h · Y~ (37)

(1)~ ~jtlta}~cI)

Deze £rekwentie is dus ona£hankelijk van de breedte van hat tijdvenster over

het signaal, dus het aantal samples per trans£ormatie; maar alleen a£hankelijk

van de £rekwentie waarmee het signaal bemonsterd werd.
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Aangezien de signalen 4WT bemonsterd worden, is 2W de hoogste frekwentie

in het spektrum. Wis eohter de hoogst voorkomende frekwentie in het oor

p,pronkelijke tijdsr,ignaal. Daze overbemonstering i~ nodig om a11asing effekten

te voorkomen. De halft van het aantal punten in het frekwentiedomein bevat

dus geen intormatie.

Aangezien reele tijdssignalen in het frekwentiedomein symmetrisohe apektra

rond W ~ 0 Hz opleveren in het frekwentiedomein, is elke sample waarde twee-

maal aanwezig in het frekwentiedomein. (Dit geldt voor zowel het reele ale het imagi

naire deel van het spektrum.) Het spektrum wordt dus door N/4 f1'8kwentiewaar-

den beschrven als N het aantal samples is, dat bij een transformatie wordt betrok

ken.

Voorbeeld: Wanneer een transformatie uitgevoerd wordt over 1024 punten (terwijl

de bemonsteringsfrekwentie 80 k samples/seo. bedraagt) dan ktlmen 256 punten overeen

met een bandbreedte van 20 kHz (voor de kat). Dit levert een scheidend vermogen

tuasen twee frekwenties van 80Hz. Dit is een aanvaardbare warde voor de hogere

frekwenties (> 10kHz) maar voor lage frekwenties (100 Hz - 2 kHZ) is dit oplos

send vermogen niet al te best te noemen.

Verbetering van het oplossend vermogen voor lase frekwenties

Wanneer van een digitaal signaal bestaande uit N samples het spektrwn bepaald

is, en een bete1'8 resolutie voor lage1'8 frekwenties is gewenst, dan is de volgende

methode geschikt :

Halveer het aantal samples door het spektrum van de hoogste f1'8kwenties weg te

laten. Pas de inverse fourier transformatie toe op de overgebleven N/2 samples,

die juist de lags frekwenties beschrijven. Verdubbel in het tijdsdomein het san

tal saInJlle punten weer, door toevoeging van (N/2) nullen of door een herhaling

van het tijdssignaal, zodat weer N samples ontstaan en de (schijnba~) bemonste

ringsfrekwentie gehalveerd wordt. Transformeer deze N saInJlles weer naar het fre

~~entiedomein. Het nu resulterende spektrum heeft als hoogste frekwentie de halve

waarde van het oorspronkelijke spektrum. Dus is voor de lage frekwenties het op

lossend vermogen twee maal zo goed geworden. Dit proc~d~ kan herhaald worden toe

gepast. Zie figuur 10.

Gebruik van het imaginaire gadeelte in het ti,jdsdomein bij fourier transformatie

Bij de fourier transformatie wordt een kompleks signaal getransformeerd in een

ander kompleks signaal. Het fysische tijdssignaal is altijd een zuiver reiel si~

naal (imaginair gedeelte If 0). Voor zuiver reele en voor zuiver imaginaire sig-

nalen gelden symmetrie regels in het frekwentiedomein. Door deze symm8trie-
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regals kan een spektrum ontbonden worden in een tweetal spektra, waarvan

~en spektrum hoort bij een funktie waarvan het reele gedeelte overeenkomt

met het reele gedeelte van de getransformeerde funktie en met een imaginair

gedeolte ge11jk m::i, en waarv"S.n2~et andere t>_':)li' ,ven~o hoort bij een f'121'.;'C

tie waarvan het imaginaire gedeelte overt;enkomt Ti.l.t' het imaginaire gedeelte

van de getransformeerde funktie en een reeel gedeelte gelijk nul.

Dit biedt de mogelijkheid een tweetal opeenvolgende spektra tegelijkertijd

tt'\ bepalen. Door een ~1ignaal ah het reele deel en een tweede signaal ala het

imac:inaire dee1 van een komplekr. tijdm1ignaal te definieren ontstaat ean Bpek

truro dat ontbonden kan worden in een tweetal spektra die elk horen bij een

van beide tijdssignalen.

Daze maatregel leek van belang vanwege de lange duur van het akoestisch

biotoop en de hoge bandbreedte van de signalen, waardoor het aantal transfor

maties erg hoog zal zijn.

De afleiding wordt gegeven in appendix A - 4.

~tl'
! timl freq. --~>-

max/2

o freq.

etc.

figuur 10
0

Verbetering van het oplossend

vermogen voar lage frekwenties.

max
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4. PRoallAMMATUUR TEN BEHOEVE VAN DATA...ANALYSE

d.1. Inleidingr.

De softwart", die ontwikkeld werd, iii! f-11 -~ementeerd op, d.

PDP 11/45 van DEC en draait, voor zover mogeiijk, onder RSI-11D

(een mul ti··user systeem van DEC).

De programmats zijn geschreven in FORTRAN en zijn modulair

van opzat (hoofdprogramma en subroutines); waar nodig en mogelijk

is een 'toverlay struktuur't toegepast. De Fortran-teksten bevinden

zich in de programma-map. "CB-PROG" en zijn alfabetisch gerangschikt.

Deze programma-map is in het besi t van de werkgroep Neurofysica.

Veel kommentaar is in de routines geplaatst om deze hanteer

baar te maken, zowel om gewenste of nodige veranderingen aan te

brengen, als ook om hat programma toegankeli jk te maken, wa.nneer

gedetailleerde informatie nodig is.

Voor hat gebruik van de programmatuur is het met nodig 1nzicht

te hebben in de organisatie van de routines. Een handleiding fs
samengesteld voor de gebruiker, waarin het gebruik van de gehele

programmatuur wordt beschreven. Daarbij horen de mogelijkheden, die

met de versohillende parameters bereikbaar ZJn.
De organisatie van de verschillende progra.mma-onderdelen is ook

in die appendix schemati.soh weergegeven.. Deze informat:L.e is eigen-

Ii jk met relevant voor de gebruiker, maar geeft de lJimk van. deze hand

leiding naar de software-map. Deze gebruikershandlei ding ill even-

eens in het bezit van de groep Neurofysica~

In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan het belang vaa
de verschillende programma-onderdelen, wiskundige achtergroaden en

voorbeelden van mogelijke resultaten. Ook zullen enkele niet gereali

seerde mogeli jkheden beeproken worden, di e wen.eli jk zi jm..

Ruwweg is onderecheid in de volgende stadia te maken bi j het

doorlopen van het programmapakket van de geluidssignalen.

- de analoo~digitaal-konversie van tape naar PDP 11/45 en de

opslag van de data.

- het uittekenen van het tijdsignaal

- de fourier traneformatie

- het uittekenen van het spektrum al of niet als funktie van de

ti jd.

,
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Uitr,ezondf!rd de A/D-konversie werken aIle programma's onder een groot

hoofdprogramma. Di t programma heeft een "overlay-struktuur". :B1nnen

di t pro~amma :Ie elk subnrograrr'''1a direk+, bereikbaar zonder tUBmen

komot van de mcnitJr. De A/D-konversie w0rk~ rcer let Dos-oyeteem op

dezelfde komputer. De bemonster. frekwentie d5e gehaald moest wordtin

voor de natuurlijke geluiden van hat biotoop van de kat is m.et moge

lijk onder het nieuwe multi-user-systeem RSX-11D. De aanschaf van een

nieuw data-aoquisitie-systeem, dat o.a. de A/D-konver~der RSX-11D

mogelijk moet maken, is in onderzoek. met de gewanste snelheid

Een zeer ti jdrovend nadeel van de hui dige ai tuat±'e i a, da t de

via de analoog-digitaal-konversie binnengehaalde data van de b~otoop

geluiden niet, zonder een transformatie, bruikbaar zijm onder het

RSX-11 D-systeem. Een beschri jving van deze noodzakeli jke transformati.e

is eveneens te vinden in de appendix-software.

4.2. De analoog digitaal konversie

De signalen moe ten van de analoge-rekorder ingelezen worden in

de komputer. De maximale frekwentie die we nog mee willen nemen is (ref.IO)

20 kHz voor het biotoop van de kat; dit is een kompromis tussen het

audi tieve vermogen van de kat en de frekwentiekarakteristi.ek van de

stimulatie-apparatuur. Om aliasing effekten straka bij de fourier

transformatie te voorkomen, dient het tijdsignaal lo~ass gefl1terd

en ~;;~t~~el overbemonsterd'te ~;rden bij de analoog-digitaal konversie.

Ret signaal wordt 4WT bemonsterd I dat betekent een sample

rate van 80 K sampleS/Bee. Dit kan de komputer niet; WeI werd ee1l1....
aparte macro-routine ontwikkeld door SDA, die 10 K samples/see. haalde.

Door de remorder 8x te vertragen bij het inspelen, kon deze eks

treem hoge konversiesnelheid schijnbaar gehaald worden. Door deze

vertraging ging de frekwentiekarakteristiek van de recorder (Uher)

zo ver achteruit dat frekwenties beneden 100 Hz weggefilterd dienden

te worden. (zie onder Utesten").

~ De gr'Of!r Eiip;naa] en Data Ana] yse van de afdelinp, Medische Informatie

VE' rwe rkinr: •
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De A/D-konversie kan worden {~estart door een eksterne TJuls, die

On de tape staat, die voor de A/D-konversie wordt geLruikt. Het is de

bedoeling dat dergelijke pulsen on €len parallel kanaal van het hiotoop

komen; tijdens dit ond~rzoek waren deze echter no~ niet beschikhaar.

Het hinnenhalen van de si,nalen van het akoestisch biotoon van de kat.

Het biotoop moet voor de anaJyse, de narametrisatie en de eksperi

menten op de eerate plaats als een stimulus ,'ord; n P,'ezien. ~)as on een

veel latere plaats als €len vpI'zameJ in€!, van ware natuuI'lijke I,,.eluiden

(al of niet met €len ethologische hetekenis).

De indeling in stukken van 8 sec .c'eluid van elk soort is min of meer

arbitrair. Ala deze si{~aallenf~e sen te {Tote hrek is om in de reken

machine te hanteren, zal het sir-naal in stukken r,ehakt wordpn. Ook vonr

de pro,'7ramrnatuur die i:ebruikt wordt ten 1,ehoev', van de analyse van dr

sin ' :le-cell hersenaktiviteit ti,id'ns de diereksperim0nten bli.ikt het

eenvoudiger de geluidsband te zien nis een kontinue stimulus, in plaatG

van een verzamelin" van afzond' I'li;jke geluiden, waarbij de resr)onse

van de single cell op ieder geluidje apart weergeGeven moet worden.

Op €len parallel kanaal van het sif"l'laal kanaal werdt een tri'-{?'erpula

r:ezet, met een geachikte herhalingsfrekwentie; afgesproken wordt 1 Hz.

Het binnenhalen van geluiden zal met si::;naalgedeelten van 2 sec. duur

gel,euren om de vclgende redenen:

-een vol doend lange sie;na.alduur is gewenst om al te veel versnirnerinr,:

te voorkomen (> .5 sec.).

-een eenheid van roep van e('n die I' zr,u l inTlen een zeIn sLma: lstuk moe

ten kunnen vaJ.len, niet vanwei~ de betekenis van de roep, maar voor de

parametrisatie ( '" ? sec.).

-het :dgnaal wordt opgealagen in'records'.Een record besta:·t uit

256 samples. T'ij een hemonsteringsfrekwentie van 80. 1100 sample/sec.

bli.ikt dit lJi,j een sir:naalduur van nreciea 2 sec. e8n p:eheel aantal

records OTJ te J.everen, nJ. 62",.

-bovendien wordt de A/D-konversie uitgevoerd met lluffers van 25 records;

(625 is e0n ver'lvoud van 25).
-bij acht maal vertragen van de Uher-recorder, nodie am de vereiste bemon

steringsfrekwentie te kunnen halen, is de afstand tussen twee trir:rrers

Bcht sec. ,'~eworden. Deze tijdsduuI' is lang renoeg om de A/D-konversie,
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na het :;tarten van de tape ,op elke gewenste trigger te kunnen starten.

De ,~eluiden ,die hier geanalyseerd worden en die tijdenr:: het ekaperi

mpnt RHbhlikt worden ,mof'ten zov(H'·l moge] ijk ~ir.lka(l,J:: lijken~zodat ekr:

p0rim('nt en ::iP.TI8.a.'LanalY~le zoVf!el mogeli.1k ko,r.-1Cibel b1ijven.

inct k01..-t iR er in do groep een audio' tape_reoorder beochikbaar,een

(ltar.i, cI io dp kernbron van a11 e toekomntige analoge RtimulRtie zal worden.

AIle ::timuli,zullen or een parallel kanaal van een triggersignaal voor

zien worden.Een kopie van deze banden zal gemaakt worden voor gebruik

van de Uher-recorder.Deze tapes waren tijdens dit onderzoek nog niet

beschikbaar.Gewerkt werd vanaf de Uher met de oude oorspronkelijke

biotoop tape ( M5 ) zonder trig'~'er signaal. De eis van kompatibiliteit

was hierdoor cedurende deze fase van het onderzoek niet haalbaar.
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4.3. Weergave tijdssignalen

De eenvoud1gste wi j2ie van weer gave van .",~. .:;it:n..al is ,.laze te

tekenen als funlctie van de ti jd. Deze weergo. 7U geeft op de (Ilerst.

plaats een kontrole op de binnengehaalde geluiden. De volgende sto

ringen kunnen zodoende onderkent worden.

De AID-converter is bij het binnenhalen van het geluid overstuurdJ

of het signaal was dit zelf al t.g.v. vroeger'e opnamen.

Het bemonsterdesignaal bevat een storingskomponent, die het oor

spronkelijke geluid ook had of die tijdens de A/n.-konverei e is toe

gevoegd.

Er is geen signeal opgenomelll of er stond geen signaal op de band,

of het signaal is weggefilterd t.g.v. bijvoorbeeld verwisselen van

hoog en laag doorlaatgebied van de filters: figuur 11.

\~~)\

t I~I • J ,.. I

I UOOIl/QU I

f~ ~f

IAml
f . '

tJIool,6 .. I

I

fiBUur-ll:..

Vonral geeft het "prelltwerk" informatie over de struktuur van

een signaalz Amplitude-struktuur van een signaal, opbouw van een sig

naal ui t komponenten bv .. K-toontjes bi j een ld.kkerroep, temporele ver

deling van komponenten etc.. (fi~.12)

Het geeft ook de mogeli J'kheid om details. in het ti jddomein wat

beter te laten zien, zodat by. een vergeliJ'kimg van een kikkerroep

komponent vergeleken kan worden met een technisch gemaakt r-toontje.

(f':en y-toontje is ec'TI toontje-waa~~ de omhullende vermenigvuldigd
.. . (l: )(-1 -ts

b mot de t1Jd~;funkt1e ~J . e .I<'iguur 13 geeft een voorbeeld mett -4).

4.1. De fourier transformatie

Zoals reeds bij de theorie is besproken, wordt bij de fourier

analyse van de geluidssignalen, het bemonsterde signaal in stukken

geknipt, waarbij de opeenvolgende stukken elkaar mogen overlappen.

Zoln stuk wordt periodiek voortgezet en van dat signaal wordt met

behulp van een bestaande FFj:'-routine (rast fourier transform) het

spektrum bepaald.
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Om geen last te kri jgen van aliasing-effekten bi j de transfor

matie door slechte aanpassing van het signeal bij periodieke voort

zetting is een :'i:' ter gemac..,kt in het ti jddo:-:,('~. <ic';: van de zi J'lcal'l.

ten verlopen volgens een~osinustfunktie. Het aaLtal samples dat

hieraan aan elke zijde meedoet, is variabelt een geschikte waarde

i 8 10 %van he t aantal samples da t getransformeerd worli't. ( zi e fi g. 9.)

De breedte van het tijdvenster, waarover het ~ignaal stationair ver

ondersteld wordt, bepaald het aantal samples dat voor een transformatie

genompn moet worden. Binnen dit tijdsinterval komt geen informs

tie beschikbaar over veranderingen van eigenschappen van het signaal.

Daarom is het gewenst dit venster zo klein mogelijk te kiezen. Het

spektrum dat resulteert uit de fourier transformat~e bestaat uit even

veel sample-punten als het bijbehorende tijdssignaal, onafhankelijk

van de bandbreedte van het signaal. Minder samples betekent dan een

slechter oplossend vermogen in het frekwentiedomeilll. Veel samples

betekent een slecht oplossend vermogen van de spektra ale funktie

van de tijd. Twee opeenvolgende spektra lijken met meer op elkaar.

Om uan dit laatste tege~oet te komen, kunnen de tijdBBignaalge

dcelten diA achtereenvolgens getraneformeerd worden, overlappend ge

kozan worden. Hierdoor wordt bereikt da t de am tereenvolgende 'spektra

elkaar overlappen. De centrale tijdwaarde van het tijdvenster maakt klei

nere stappen over de tijdas dan de breedte van het tijdvenster. Er

moet gezorgd worden da t ieder sample even vaak bi j een transformati e

betrokken is, zodat elk sample even zwaar, eventueel verepreid over

meerdere achtereenvolgende spektra, vertegenwoordigd ie.Dit houdt in
_._- ------_.. .~~.. . ---_...

moet gelden, als het signaal met een rechthoekig tijdvenster wordt vermenigvuldigd

aantal samples in een transformatie
.. geheel getal.

aantal samples dat It tijdvenster opschuift

Een methode om een betere spektrale resolutie te halen met een

bepaald aantal ti jdsamp18'1!l is door di t eignaal aan te vullen met

evenveel nullen. Het spektrum wordt nu door tweemaal zoveel sample

waarden beschreven. Deze methode kost echter ook tweemaal zoveel re

kenti jd, omda t op eenzelfde si gnaal tweemaal zoveel of tweemaal zo

lange fourier transformatiee moeten woraen uitgevoerd.
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figuur 12 t Gedeelte van een kikkerroep (o-roep) •

figuur 13. Een element van een kikkerroep (o-roep)

en een gesynthetiseerd ~-toontje.
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Voor eventuele uitvoering na dit onderzoek het volgendea

Alvorena h! t apektrUi1 vi a een inver s e t';:-&1 ::if o"t'mA.ti e lJab.r he t

ti jddomein terug te transformeren, moet ee:t>s·t (u.e helf"t van) een aan.

tal punten in het spektrum worden weggegooid (of elders bewaard worden).

Omdat sen spektrum zoals da t bi j de DFT te voorachi jn komt ni et lIyme

trisch l'on(l 0 Hz ligt (zie figuurl~)moct dit met de volgende a,lgoritmea

(7.owel vool' re8eJ a1:; imaginail' deel van hot frpektrum)

x1(1:N) oorspronk~lijke spektrum met N samples

x
2

(1:N/2) nieuw spektrum met N/2 samples

voorbepld voor NoeS

x" (1 ) x
1

(1)
fipjllur 15.

:'"
~ 8f... " '1. 3 'i ~. &

x,,(2) Xl (2) 1
. , , ! •!

0.- ,.-
f ,-,.

i
x

2
(3) xl (5) f ,

:= I I "
~ ~

,-

x2 (4) xl(S)
II- ,~

:= t "
1 3 'I

X2(1) := x1(1) (dc-komponent)

x? (2) : == xl (2 )

•
o
o··

x 2(N/4) := x l (N/4)
x?(N/4+l ) := xl(N/~+l) 0

x:>(N/4+2) := xl (N-N/4+lj

x)(N/?)

spektrum.

" u:u
r

LIU~O (,.»0~I
/.) ~ 0 ---:, freq.

resultaat FFT

~>~I~<O
I.);:v freq.~

14.

Door de hoge samplefrekwentie, de breedte van het spektrum, de

wenselijkheid van overlappende tijdvenster8, de duur van het akoee

tisch biotoop, etc. moeten erg veel transformaties ui tgevoerd worden.

Zondor overlap van vensterll in de tijd, betekent dit 40.000 tranlB

formaties van 1024 punten(voor 64 geluiden van 8 lIec. bij een band

brecdte van 20 kHz en een bemonster1ne met 4WT.)
Door het imaginaire gedeelte van het tijddomein, dat

irnmers al ti jd leeg is, ook te gebruiken, wordt di t aantal gehalveerd.

Deze methode is theoretisch besproken in het theoriehoofdstuk

en is getmplementeerd in de software.
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Mogelijkheid voar verbetering van het ap10ssend vermogen van lage frekwen
ilis

In de theorie is een methode uitgewerkt. om het oplossend ve:r-

mogen in het frekwtmtj.euv.lei'1 te verbetoren doc" hat laag fl ekwentLe

gedeelte van het spektrurr terug te transf.)rma-e:J naar het tijddomein

en met oen verdubbeld aantal samples, door duplikat1e van zichzelf

of l1.unvulling met nullen, weer te transformeren. Het laag frekwent

gedeeltc wordt nu door tweemaal zoveel samplewaarden beschreven ale

h.ot hoogfrekwente gedeel teo Doze mogeli jkheid is niet'getinplementeerd.

trans
N - samples

fieuur 16. Mogelijkheden tot verbetering

van hpt scheidnnd vermogen in

spektra.

freq. ----?

I trans] I tran 2 I
Nj;> saml"1. N/~) s::lmple~::

N samples ~ns 2 p-o ••• o-ol
N samples

==i>

r
freq. )

freq. ~

In de praktijk wordt deze methode niet veel toegepast bij dit

onderzoek. Door de beschikbare geheugenkapaciteit van de PDP 11/45
komputor is maar een beperkt aantal samples per transformatie mo

~elijk (1024 punten). Het daarmee overeenkomende tijdveneter is

smal gfJnoeg (bij een samplefrekwentie van 80 K samp/sec voor het

,l1u<1i tieve biotoop van de kat:: 13 ms(~c. ).Het prob'leem is dus maar nanr het

oplossend vermogen in het frekwentiedomein verplaatst (zie fig. 16.).
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1).5. Weergave van de resultaten uit de Spektraal analyse

Le resultn+e.l ui J
,,: i'c'llieranaIJl!Ie, de spektra, kunn-n op'

verschiJ lende wi jze worden weergegeven. D~ keuze :lan de ..lanier vam.

weorr,llve is afhankelijk van de in£ormatie die men nodig heeft. De

informatie die uit de spektra verkregen kan worden is onder te ver

delan in de volgende katagorie~n.

- de vermogenaverdeling over de verachillende frekwenties op

een moment.

gedeelten van konstante toon (gedurende bepaalde tijd).

- gedeelten met frekwentiemodulatie (gedurende bepaalde tijd).

- gedeelten met een ruieband en de breedte daarvan

- temporele struktuur van het signaal.

- karakterietieke eenheden (r~pen) in het signaal.

- variaties in amplitude.

- (fase-in£ormatie).

Qynamisch Spektrum

Op de eerete plaate ie inzicht gewenst in de ontwikkeling van

het spektrum ale funktie van ~e tijd. Door de v~~Bchillende spektra

achter elkaar te tekenen en waar een lijn achter een vorig spektrum

verdwijnt, deze niet te tekenen (zgn.'hidden. line~), ontstaat een

landschap.Door elke volgende lijn iets te verschuiven t.o.v. de vo

rige ontstaat zo een landschap,waarlangs de asean ;an het gron'dvlak tijd

en frekwentie uitstaan en vertikaal de absolute waarde v.d.komplekse ampli

tude van het epektrum. Deze amplitude kan lineair of logaritrnisch

uitgezet worden. De logaritmische schaling geeft de mogelijkheld om

ook het vermogenssp3ktrum te laten zien; immere, logaritmiach uit

gezet, verschillen ampli tuden en vermogensspektrum slechta een faktor

2 van elkaar. Het logari tmisch display ha.al t echter kleine ampli tude

waarden sterk ui t elkaar, terwi jl het grote waarden in elkaar drukt.

De meeste natuurlijke geluiden, die onderzocht zijn, geven een

rusti~er baeln met maer informatie bij lineair uitzetten van de am-

pl i tude. Een tweetal voorbeelden wordt gegeven: een lineair oplopende

en eksponentleel afnemende amplitude van een testtoon van 5 kHzJ het

geluid van rospende kavia's, beiden lineair en logaritmisch, qU& am

pli tude.
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figy,ur II.!.. rrijd2,afhankelijk spektrum van een amplitude gevarieerde

5 KHz toon a) nmplitude f' pektrum lineair weergegeven

b) amnIitude spektrwn logaritmisch weergegeven.

c) omhull ende van de stimulus (5 kHz)



•••

'.8 ~.e I'.'

"\.

IS.I

l' _ .
......~

f.iguur 18. Tijdsafhankelijk t3pektrum van een kavia-vokalisatie

a) amplitude spektrum lineair weergegeven

b: amplitude spektrum logaritmirch weergegeven,



Sonogr:ammen

Een methode om kwantitatieve gegevens te verkrijgen over fro

totlan, konstant.:l tonen, .~e':'dte ~ran een :r,;,1.s'banc' e"";<;., is ..let maLen

van cen sonop;r:1.m. Di. t iJ sen graf~ ache w . .!r :,'a,v~ yan de frekwent1 e

tegen de tijd. De zwarting op ieder punt geeft de inteneiteit op dat

frekwentie-tijdstip-punt aan.

Wanneer we het hiervoor beschreven driadimensionale landschap

op een bepaalde (amplitude) hoogte doorsnijden, dan ontstaat, van

boven af gezien, een landkaart van "bloedende" plekken. Deze bloe

dende plekken worden gevuld met een gekozen symbool.

Een dergelijke doorsnijding kan op 4 niveaux gemaakt worden,

met elk een verschillend "bloedend" oppervlak.

Op het hoogste niveau zijn zodoende 4 symbolen over elkaar heen

gedrukt. Door de symbolen met opklimmend niveau met opklimmende

zwartheid te kiezen, kan de suggestie ontstaan dat de zwartheid op

ieder punt een maat is voor de intensiteit op die plaats.

Het sonogram is enkele malen sneller dan het hiervoor behandel

de driedimensionale landschap te tekenen en daardoor geechikt voor

(vluchtig) onderzoek naar interessante stukken in het signaal (bv.

sen bepaalde vokalisatie) of om te onderzoeken of er vermogen in

hogere frekwenties zit, etc••
I ,

De te drukken symbolen zijn vrij te kiezenJ door een leeg sym-

bool te kiezen kunnen ook minder niveaux doorsneden worden.

])e reoul taten met twee symbolen geven de duideli jkste punten

te zien, waarbij de symbolen '.' en I_I goed bruikbaar zijn in op

klimmende zwartheid. Het streepje valt juist boven de punt en wan

neer twee opeenvol(ende spektraallijnen ongevaer 6 tot 8 display

eenheden uit elkaar liggen, ontstaat een min of maar vloeiend geheel.

De niveaux zijn lineair of logaritmisch two.v. het maximum van

aIle betrokken spektra te kiezen. Bij de lineaire keuze liggen door

het maximum ook de 4 niveaux vast. Bij de logaritmische schaling is

het niveau van het laagste niveau kiesbaar in db's ten opzichte van

het maximum. (-20 db komt overeen met een faktor 10).

Een voorbeeld van het geluid van een renn;nd paard,geanalyseerd op
de beschreven wijze met twee symbolen (hoogten 5 en .5 t.o.v. een maximum

op hoogte 56).



-47-

figuur 19. Donrsnijding van het tijdsafhankelijke

snektrum op twee niveau's van paardegetrappel.

Een iets andere methode is om hoogtelijnen te tekenen, due

a.lleen de omtrekken van de "bloedende" oppervlakten te tekenen.

Ean daarvoor geechikte routine kan ook, tue.en opeenvolgende epektra

en naast elkaar liggende frelf"Wentiewaarden, interpoleren. Een twee

tal interpolatieroutines werd ontwikkeld, die bij het uitteeten geen

specifieke verschil1en ten opzichte van elkaar toonden. De baeisidee

waar de interpolatieroutines op rueten wordt in de hierna volgende

paragraaf behandeld.

Om vloeiende hoogtelijnen te kunnen tekenen, blijkt een forse

interpolatie noodzakelijk, vanwege het feit dat natuurlijke geluiden

erg tijdvariant zijn en daardoor een nogal springerig sonogram op

leveren in de tijd

Deze hoogtelijnenroutine is tamelijk tijdrovend, mede door de

noodzaak tot interpolatie, en levert aIleen een bevredi.gende prent

ala er een 'behoorli jke (eenvoudige) atruktuur in het "berglandschap"

aanwezig is.

Een minder nauwkeurige, maar snellere en redelijk betrouwbare

manier om een grof hoogtelijnen-sonogram te verkrijgen, is om op

transparant papier de kontouren van de bloedende oppervlaktee op

verschillende niveaux te trekken.
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Hoogteli jncn - sonogram

Voor patroonherkenning in de verandering van spektrogrammen als

funktic van de ti,jd YOu.!' _,:iet stationaire 3ignalf.'n, 20e,ls dp verZl"~

meJing natuurlijkp- geluiuen lijken hoo~elijnank~urt~neen geschikt

pn wonaelijk instrument. (zie figuur 24).

gf~n hoog-teli jnenroutine "trl:ple" (vlln J .:Bruyns ) wordt daarvoor

gobruikt. In daze routine wordt de funktiewaarde boven een punt ge

vraagd met coordinaten(x,y)z f (x,y). Hierbij zijn % en y coordina

ten van een raster met als assen de frekwentie-as en de tijdas.

Voor elke meuwe y is deze funktiewaarde onderdeel ven een ander

spektrum. Het raster x,y kan echter willekeurig fijn gekozen wordena

veel fijner dan het raster van frekwentiepunten en opeenvolgende

spektra. Interpolatie is dan noodzakelijk.

Een interpolatie wordt ui tgevoerd op basis van ornliggende be

kende waarden.

een tweepunte interpolat1egebruikt:

het vlak~waardoor aIle funktie

waarden worden vastgelegd,

wordt bepaald door de lijn,

door de funleti ewaarden

figuur 20.

In een eerste poging werda.

f(X 1,1'1) en f(X;'Y1)
en een I1jn door -

f ( %2 ,y1) / / Ii jn t.
De funktiewaarden f(X1 'Y2) ea

f(X2'Y2) spelen pas bij een

latere int~rpolatie een rol, nu nog met. Het resultaat van deze in

terpolatie is een parallellen lijntjespatroon,'waarbij de lijnen in

hat volgend vlakje met aansluiten by. zie onderstaande schets.

,,,,

figuur 21.
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b. In een tweede pogingwerd een interpolatie uitgevoerd met be

hulp van 4 punten.

gevraaRd f(x,Y) als b"3kend l"'ijn

inter-

f(x1 'Y1)

f(x1 'Y2)
f(x2 ,y1)

f(x2 ,y2)

bepaal d door

i~('·~) /.)(l-T~7t
/ --J!'__ ~

/ ' _ / 2-
/ , "/

t
"/ '-~-- _f....i ..gII=u=.r.....;;;.22:;;..:...

--'"7"./__ --I' ~

, -
• - u methode: f(.x 'Y1) word t

)I, x' )c'"

pola tie (line~ire) ten opzichte van f{x
1

,Y
1

) en f(x2 ,Y
1
). Evenzo

wordt f(x'Y2) bepaald ten opzichte van f{x1 'Y2) en f{x2 'Y2). Ten

slotte wordt f{x,y) gevonden door lineaire interpolatie ten opzich-

te van f{x'Y1) en f(X'Y2).
Deze methode is geschikt voor hoogtekaarten van niet sterk

springerige landschappen, d.w.z. als aIle 4 bekende funktiewaarden

een redelijke samenhang hebben, d.w.z. dat er een voldoende oplos

send vermogen is binnen elk spektra (samenhang van de x'en) en dat

twae opeenvolgende spektra niet al te veel varieren t.o.v. elkaar

(samenhang in de y' en). Da t is echter bi j veel na.1buurli jke geluiden

niet het geval (in de praktijk).

Een vlak wordt namelijk et opgespannen door 4 punten maar

door oria.

.~

~. Eon derde methode is daarom een uitbreiding van de vorige.

Bepaal of een punt (x,y) in het vlak

(driehoek) 1,2,3 dan weI in het vlak

(2,3,4) ligt. Na de beslissing voIgt

een soortgeli jke interpolatie in het

gekozen vlak door drie punten. (NB. de

1 :2. diagonaalkeuze is w111ekeurig). Vool'

een eksakte uitwerking van deze methode zie appendix dri~unt8

interpoluti e.

figuur 2l!.

Echter deze methode vraagt veel zoekti jd en rekenti jd en om nog

redeliJke resultaten te krijgen ( d.w.z. informatie die met veel

m~kkelijker en duidelijker met de andere snellere display-mogelijk

heden te kri jgen zi jn) moet een redeli jke tot zeer sterke struktuur

in het landschap aanwezig zijn. Het is dus een ongeschikte faciliteit

voor routine-onderzoek, maar is eventueel te gebruiken voor onderzoek

van details met een starke struktuur.
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figuur 24. Hoogtelijnen spektrogram van een tijdeafhankelijk

spekt~lm van een amplitude gevarieerde 5 khz toon;

evemeens driedimensionele weergave. (zie ook fig.17 )

(vierpul ts interpolatiemethoden )
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Het Spektogram

Tenslotte is er nog de mogelijkheid om een enkel spektogram

of een gemiddeld spektrograID te maken. Deze tekenmogelijkheid is

'Vooral geschikt am kwanti :;c,Gi~ve ge!C'~,ens tE1 ve" r'iuJen over ampl:L

tuden van Gomiddelde 8pektr~.

Door op'eenvolgende spektra op te tellen)en te delen door het

aantal spektra wordt een gemiddeld spektrum gevormd.

Voorbeeld van een 5 kHz komponent.

l.0

0.9

0.. 8

0.4

0.2

0.1

O.Oi 4.0 8.0 10.0 12.614.6· 1 .6 '1e.o 20.0
--,,... (KMZ)

figuur 25. "emiddeld spektrogram van een tijdsafhankelijk spektrum

v~n een amplitude gevarieerde 5 kHz toone
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5.Arlliaratuur. (bij de keuze van de tape-recorder en filter.)

'') .1 IJl' kc'uze van dp reccrder_.._-"
m,i OR kf'UZP v:ln dt' ""'G~ord?r

'!-'!l nun en:

mo":" mAt d'3 v()lg81:d~ wenSdH rekening worden

-:;i!'1Yl.lpn, wnarv~H1 df> bC\nc'lbn~edtf! 100pt v:n\lOO hz tot 20 khz , mo(~t(m ana

lyso"rbaar zi. in.

-Tn v"rb8,nd mpt de analoo,(l~ digitaal konversie, moet de recorder acht maal ver

traal,:d afRneplbaar zi.in.

-De Ce1uidsanalyse moet zo goed mogelijk kompatibel blijven met de eeluids

g~neratie bij de eksperimenten

1\.18 tapr-rf'corder komen in aanmerking:

-Philips

-Uhf'l'

-(1tari

Analog-seven

4200. Report stereo ic

l\1X - 5050 - Q,XH

VonT' ('nn sarTIenvattinl~ van de {';egevells zie tabel 1.

-Dp A.n: ,1 ()1~-EWV(ln vo '-dor~t nipt :ViIl de brmdbreedto-eisAn;

bi. i acht mad vertragen is de onderp:rens bi~i AM-gebruik 250 hz,hetgeen

voor het onvertraagde geluid een ondergrens van 2000 hz betekent.

bij PM-f,:phruik is de makdmale modulatiedie!,te 10 khz (=bovengrens) voor

hpt onvertraaiJ:de signal;bij vertraging wordt de modulatiediepte evenredig min

der , riu~ de bovengrens van het onvertraagde geluld blijft konstant.

De am 10c:-spvpn wordt bovendien niet me,r bi;, de dier-eksperimenten gebruikt.

-1)(' ll"tvordin " V:1.11 df' UhpJ' stoort n de Rfspeelkop,maar met batterijvoeding

i.s di' 11her tt" {':pb1"tlikfm. (lC'k andere aTlperatuur stoort op de afspeelkop.Bij

gebLuik van deze recorder,moet deze zo goed mogelijk 'apart'opgesteld worden,

en if" knntrole met een scoop [','ewenst. De Uher wordt vanaf c'li t jaar niet meer

bi,i de ,'~eluidsGtimulatie gebruikt.

-De (itari krmt rnaar twee ;ne1heden,dus acht maal vertra.gen is niet mogelijk.

R ,v~'ndiRn mar; deze record'r niet verplaat~"t worden ;e8n kabel naar de COIDi,uter

is tr, ] anr~ v"nwe iJ 'p Jowpassfilterin·~.Dezer('corder wo-rdt ter~enwoordig gebruikt

hi ,i de '" 1ui ci·~~timuJat:i.p bi:i de oip,'ek't;erimenten.

De Ph!'r is df~ meest F,eschikte re:'ord.er.Er wordt gewerkt met dp oorclpJ'onkelijke

bi otoop-b:l.ndpIl. voor de Uhel' ,die gaRn tri ",":erpu] sen bevatten Of! eRn :)ar-ralleJ-



-J~-............ --.- ------~.-.--...__---,. - ..- ..----..------__r-.-----..--.--._.._.._ -

merk Otari Uher Philips

:nelheid 1 I 2 1 ! 2 I 3 1 4 _.J 2 I 3 I 4

type NX-5050-(j)'11 ,1? f1O-reo-'ort sterfO ic analog seven

aantal kanalen 4 r; 7+spr&aksignaal"-

over:' praak ~ 60 db ~ 36 db

; :110 IhI" ld 1 1 f) 7~ 30

(inch/:~Hc )
;") 7~ 3..:1· 154

3 1 3)Ii

4 1-2 12.
16 16

f'req.resp.

AH (hz)la2g 35 30 40 40 40 40 250 250 250 500
(khz)hoog 22 18 20 16 8 4,5 100 50 12,t) 3

J.i'Jl1 (hz)l Q ag 0 0 0 0
(khz)hoog 10 5 1,25 0,3

. J . ;>- 65 6- 57 5') 53 36 36 36 36!'11{','I1aa ..- rtn:;
. (db)

01)merkinc:en ingebouwd in starttijd van de tap~(sec)

opstel1ine 8 6 4 t1

tabel 1. Bni~e gegevens over verschillemde recorders.

kanaa1. De Otari wordt gebruikt bij de eksperimenten; de banden hiervoor

wordnn we1 van triggers (1 Herz) voorzien. Te zijner tijd worden ko

oieen V00r de Uher gemaakt. Voorlo~ig is voortgang onderzoek geplaatst

boven de eir; van kompatibiliteit met het eksperiment. Daarom zal voorlopig

niet gezocht worden naar mogelijkheden om de kwalitatief betere Otari

rpcorder bij dit onderzoek te betrekken.

De Uher-recorder geeft frekwenties beneden de ~20 Hz onverzwakt weer bij

acht manl vertraagd afspalen. Vanaf 100 Hz zijn de signalen bij afspelen nog

licht vervormd en vanaf 160 Hz zijn de trillingen onvervormd.
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Beneden de 100 Hz zal gefilterd worden om DC drift en ~rom tijdens de

opnamen buiten te sluiten. Voor deze filtering zal gebruik gernaakt worden

van een ~oJid state' digitally tuned variable filter van Krohn-hite

Gornaration.

])p 8toringen die in Ie bem..:.u;terde :,fgnaler VOJrkim,uen, bleken aIle

via ell" af~:pN~lkop van de 'Jher ::. .00rder binnen g,,'komel", te zi.in. De netvoedin.g

van de Uhpr bleak te ~;toren op de afspeelkop en ook het Krohn-hite filter

blnpk te utoren op de afspeelkop van de recorder. Door de netvoeding van

dn Uher niet te ,';ebruiken tijdens de analao{'; digitaal omzetting en de re

corder en het filter van elknar gescheiden te houden en bovendien het sig

naal tijdens deze AD-omzetting te kontroleren met een scoop zijn deze sto

ringen te verrnijden.

5.~. Filtering van het geluidssignaal bij analoog digitaal omzetting.

Bij het filteren van het geluidssignaal tijdens de analoog digitaal om

zetting wordt gebruik gernaakt van het "solid state digitally tuned variable

filter" "eries 3340 model 3343 van Krohn-hite Corporation. De afsnij fre

kwenties voor hoog of laag doorlaat filtering zijn regelbaar van 0,001 Hz tot

99,9 kHz.

Dp afsnij frekwantie valt samen met het -3 db punt van de amplitude karak

teri8tiek bij gebruik van het "maximally flat Butterworth filter". De fase

karakteristiek is in deze gebruikers mode niet recht.

De afsnijfrekwentie is bij gebruik van het eveneens beschikbare HC-filter

een faktor 3 hager of lager (afhankelijk van keuze laag doorlaat of hoog

doorlaat filter) dan het -3 db pu.."lt; de fase karakteristiek is nu veel

bater.

getro1rken lijn voar Butterworth_

mode

figuu~.

gestippelde lij:n voor He-mode
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Figure 27, Normalized Phase Characteristics

c

- J ('I

V'

'""I".
c'>

- ~6'.'1 W

'"

-(:ekozE')'1 is vonr het HC-fil ter met de betere fase karakteristiek (de gestip

neldel i,inen in de figuren 26 en 27 ).
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6. Tle~u1taten.

De nrogT~mmatuur, die is ontwikkeld om de si[~aalanalyse mogelijk te

maken en om de reaultaten grafisch weer te gaven, is operationeel on

der het systeem RSX - 11 D op de PDP 11/45 computer van de afdeling

Medische fysica.

De programmatuur noc.ig voor het binnenhalenva.n de data in de computer

(A/D-konversie) werkt onder DOS op dezelfde PDP 11/45. Deze programma

tuur is niet konverteerbaar naar het R::X llD-F'ysteem. Nieuwe programma

tuur, ontwikkeld voor A/D-konversie onder E:X lID, zal tot nog toe niet

in staat zijn de gewenste bemonsteringsfrekwentietebehalen. Een oplos

Ring hiervoor wordt in de toekomst gezocht in een uitbreiding van de

I'])T' 11 /45 met een zgn. data acquisitie f;ysteem, dat mogeJijkeen dergelijke

:~ampln frpkw-ontieE: weI haalt • De mak:>imale Bample frekwentie onder DOS is nu

10 k:1ampl PS/1PC. Rij pen snelheirlsvertraging met een faktor acht van de

Uher reeorder, wordt zo een :1chijnbare bemonsteringsfrekwentie gahaald van

80 kilo samples/sec. , ,
De programma's, van sources tot en met tasks, zijn opgeslagen op

Disk. Een back-up versie van deze disk wordt bewaard op magnetische tape.

Deze disks en tapes zijn verschillend voor de beide systemen DOS en RSX.
De teksten van de software zijn verzameld in een band, die in bezit is

van de groep Neuro fysica.

Een appendix die het gebruik van de programmatuur beschrijft is bijga

voegd in deze map en in de software map.
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6.2. De bemonsterde signalen

b~An aantal geluide.n uit het stimulus Ensemble uit het akoestisch

biotoOl) Vrln oe kat 1.('; Ii, 8f: A/D-konv'3rsie in de cO:Jp·-ter opcslagen.

Ook zi;jn €mkele p:elU;~3n Ul. J
,; het akoU[l'!;is('r biotoop van de kildeer de

computer binnengehaald.

De sample rate bedroeg voor de geluiden voor de kat 80 ksamples/sec.

(In een eerder ~tadium van het onderzoek zijn geluiden opgenomen met een

sample 8nelheid van 40 ksamples/sec.).

De sample rate ! bedroeg voor de geluiden voor de kikker 20 ksamples/sec.

De A/D-konversie is gebeurd onder DOS, zoals in de vorige paragraaf be

schreven. De display en de analyse van de data gebeurde echter onder RSX.

De data moeten daarvoor eerst geschikt gemaakt worden voor dit systeem.

De organisatie van de data moet daarvoor gewijzigd worden. Daartoe worden

de data-files "gekonverteerd".

Een file is een verzameling van data, met een bepaalde interne organi

flatie, die een afgeronde eenheid vormen. Elke file heeft een eigen naam,

die uniek moat zijn.

Tn enrnte instantie werd alf! afgerond gehel een heel geluidje uit het

bi.otoop rr,enomen. De data zijn daarom in brokken van + 8 sec. binnen gehaald.
. -

Ben enkele file bestaat dan uit de data die 8 sec. signaal beschrijven.

In een later stadium werd door de groep besloten een andere eenheid van

sign~alduur te kiezen, die losstaat van de lengte van elk afzonderlijk geluid

je (8 S8C.). Zie hiervoor ook het hoofdstuk Programmatuur (bij de A/D

konversie). Gekozen is voor een eenheid van signaalduur van 2 S'60. voor de

r,eluiden voar een kat (in principe ook voor de kikker). Dit knippen in

stukken werd mbv de software gedaan.

'vlannper een disk "vol" was, werd een kopie gemaakt van deze disk-inhoud

op asn magnetif;che tape. De disk werd daarna opnieuw gebruikt; dit vanwege

de veel lagere kostprijs van magnetische tapes. Een lijst met de naam, de

hprkomst, de tijdsduur, de sample frekwentie en de bewaarplaats van de

data-files is in het bezit van de groep Neuro fysica. Evenals een lijst

met de inhoud van de magnetische tapes. De katalogizer1ng van de geluiden

bentaat uit een aanduiding van twee getallen. Het eerste getal komt overeen

met het volgorde nummer van elk geluid op de stimulus tape, zoals in hoofd

stuk I is gegeven.
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Het twpede ~etal duidt aan over welk fragment van dat geluid het gaat.

TIetekenis:X.O het x
8 geluid op ele biotope tape in zijn geheel

X.I de eerste twee seconden van het xe geluid

X.? ele t (l·:>.df t'0d ~~conden V'ln het )(e p;ehl id

X. _~ de r1erd.~ hi-'e ~;("conden vall hf! t ./ l"e111id
'>

X.~ de vi erch' tWt~e ,,<'connen van het )(. geluld

X.I) de vi,ifde twee seconden van het xe geluid (ala het geluid

Janger duurt dan 8 neconden)

Dt'ze nummering is om twee redenen belangrijk. Op de eerste plaats vanwe

p:p nt~ vf~rwijzinp: naar de herkomst van de geluiden. Op de tweede plaats omdat

onder DO~ en RSX dezelfde file-namen niet dezelfde geluiden bevatten.

Oorzaak hiervan is de overschakeling van een geluidsduur van 8 seconden

near een duur van 2 seconden. Er is toen opnieuw met de nummering gestart.

Tenslotte zijn van een paar geluiden de signalen als functie van de

tijd getekend. Deze zijn opgeslagen in een aparte ordner, in het bezit

van de graep Veuro fysica. Een lijst met de inhoudsopgave van deze ordner

voIgt hierachter.(tRbel 2)



-59-
tobeJ 2. Inhoud ordner met tekeningen van signalen in het ti.iddomein

kate- bemonsterings aantal omschrijving
File naam gorisatie frekwentie pagina's va.n het gelu.id

ABC001 .DAT 1.1 dO.OOO samp/sec 33 paardetrappel + hinnik

AW~OO? .DAT 1.2 " )) " "
A:RCOO3 .DA'P 1.3 " 33 " "
ARCOO~ .DAT 1.4 " 33 " "
ARCOOS .DAT ?l " 33 geritsel van een muis

ABCo06 .DAT '2.2 " 17 " "
ABCOO7 .DAT 2.3 " 32 " "
ABC008 .DAT 2.4 " 32 " "
ARC009 .DAT 3.1 " 33 brullend edelhert

ARCOla .DAT 3.2 " 32 " "
ABCOll .DAT 3.3 "
ABC01? .DAT 3.4 " 33 " "
ABC013 .DAT 10.1 " 33 roepen van jonge katjes

ARCOlO .DAT 10.0 40.000 samp/sec 63 roepen van jongA katjAs

RTOOO~ .DA'P 13.1 ?O.OOO namp/nAc 17 kikkervokalbatie B TOAp

RTOOO5 .DAT a.l " 17 " " a roep



6.3. De anRlyse resultaten

De analy,;e resul taten zijn nodig voar twee verschillende zaken.

In eerste im;tant~e zijn amllysf.J resul~:atsn nodig orr te beslissen welke

waaroen voor paramet-rs, die hi j de fouriel' alalyse ~t:'bruikt werden, rie

meant f;unfiti{"f! re~n:tl taten geven. En welke ra:"ameters bij gegeven spektra

lin bf>;~t(~ prenten gElvAn.

Vervolgens zijn analyse r~sultaten nodig van de geluiden om op

basis daarvan tot parametrisatie te komen.

Ren oeel van het eerste gebruik is reeds aan de orde geweest bij de

bphandelin/,: van de software en de testen daarop.

Het veranderende spektrum van testsignalen en geluiden uit het biotoop

van kat en kikker zijn op een display-scherm (scope) getekend; hiervan

zijn kopieen gemaakt. Deze kopieen zijn verzameld in ordner II, die in

het bezit is van de groep Neuro fysiea. ezie Appendix A-5-2)

In de loop van het onderzoek is een hoeveelheid materiaal ontstaan. Niet

aIle materiaal ontstaan tijdens de ontwikkeling van de software wac perfekt

of vol] edig ;waar echter dit materiaal nog van betekenis kan zijn

voor het on(]erzoek is di t bewaard. Ben ] ijst met de inhoud van ordner II

vol{':t hip.rachter. HiArin is o.a. per prent of serie prenten aangegeven

VOOr welke dOf»en ze gemaakt zijn of dienstbaar zijn en tevens welke on

volledi/"henen aan de prenten kleven.

De data-files waarin deze spektra waren opgeslagen, zijn telkens na

gebruik vernietigd. Besloten is in een vroeg stadium van dit onderzoek

om deze informatie voorlopig niet te bewaren, totdat een eventuele defini

tieve versie van spektrale weergave van de geluidssignalen ontstaan is.

DR volgende konklusies zijn naar aanleiding van deze resultaten te maken:

- De software werkt op dit ogenblik naar behoren en bevredigend.

- Het tekenen van het sonogram (level-display ) gaat sneller dan de

andere weerf,'8ve~methodenvoor spektra.

- Hpt tijdsafhankelijke spektrogram geeft als er perspektivisch

p:etekend wordt de beste en volledigste kwalitatiev'" infonnatie ;het
,>-- _ •.•.•_- ~ - ----_.-.-- -

:~onogram,dF doorsnede hiervan {"eeft de beste kwantitatieve resultaten.

- Het ti.iiJvenster moet relatief langzaam over het signaal lopen om de

struktuur van de veranderingen in de opeenvolgende spektra te kunnen

bestuderen

- Het scheidend vermogen voor lage frekwenties is soms te slecht ten

gevolge van de veronderstelde breedbandigheid van de signalen
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7. Een aanzet tot parametrisatie van natuur1ijke ge1uiden

l.:.l.:.. in] e iding

1\]:: WP. hf~t proefdier een f<7e1uid aanbieden dan bedoelen we daarmee dat we

vi a h"t oar tnformat..!.:::,.-,nbleden Han ;\9t au,ii tie're Bj stt~em van het proef-

d inr; l1.iermoe is niflt~· gFlzged over dr' betekn.ls van de informatie voar het

Jnforma.t.io L gf~en materie of enp.rgip.; weI is voor informatie overcJracht

pen materh:1e of energetinche infonnatiedrager nodig. Het bericht moet in een

vorm gFlbracht worden waarin het door een informatiedrager van materiele of

ener(,etische aard getransporteerd kan worden. Dit proces wordt koderen ge

nORmd (ref. 6).

Wanneer een dier een ge1uid maakt wordt een bericht gekodeerd door de

1ueht op een bepaalde wijze in trilling te trengen. Deze trillingen transporteren

het bericht. Wanneer we dit ge1uid op sen bandrekorder opnemen, vindt sen

nieuwe kocJerine; plaats, de band is nu informatiedrager. De informatiedrager is

transporteerbaar en bewaarbaar en daarmee de informatie. De oorspronke1ijke

1uehttrillingen zijn nabootsbaar op een ander tijdstip en een andere p1aats

en dup> ook het bericht.

Op dit fdgnaal op de band nu, dat de informatie bevat, kunnen operaties en

tran~lformaties uitgevoerd worden b.v. fourier transformatie.

Wannper de band afgespee1d wordt, wordt het bericht weer verdeI' getranspor

tperd door het geluidssie,naal. Het oor voert sen mechanische operatie uit t.g.v.

geluidstril1ingen die het ontvangt. Via de cochlearesu1teert dit gebeuren in

een codering van signaa1 in aktie potentia1en in de aanliggende zenuwvezels.

Bekend is hierbij dat de cochleahet ge1uid ontleedt in frekwentiekomponenten.

De neura1e aktiviteit hangt daardoor samen met de frekwentie, de fase en de

intensiteit van het ge1uid. Het auditieve systeem moet uit de aktiepotentialen,

de nieuwe informatiedrager, het berieht dekoderen.

Dt' rararneter~1 frekwentie, fase en intenfdtei t waarin het signaa1 gekodeerd kan

worden, voranderen met de tijd van waarde.

Do kombinatief1 die hierui t eevormd kunnen worden zijn de vol fende:
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q)

d) f ---* iii4

1 I(M,)

t 'J
~fj,,1

d

de fase van een frekwentie

de verandering van de fase

een frekwentie komponent. a)

8amengaan van frekwentie komponenten. b)

-r~e~.ltrukturperd (harmonische)

-ongesi r'lkturerrd eru: ~1 band)

veranderen van frekwentip(s). c)

Intmlf1itpit: TntemJit01t van flAn frekwentie(s).

vRranderlng va.n de intpn::iteit. e)

frekwentie

figuur 28.
) )

j)p fa::p informatie wordt bij dit ond~rzoek niet verder betrokken. Hedenen

hiATVoor waren de komplexiteit van dit aspekt (eerst een eenvQudige analyse,

later eventueel vollediger), het ontbreken van phase-lock van auditieve

zenuwcellen boven .... 5 kHz en het feit dat de beschikbare apparatuur voor de

geluidsgeneratie tijdens dit onderzoek niet qua fase regelbaar was.

BU de bpr~chrijving van de natuurli,jke geluiden lijkt het geschikt om van

dpze parameteruet uit te gaan, enerzijds omdat ze uitstekend aansluiten bij

ne beschrijving van het auditieve systeem van hat CZ~ op perifeer niveau (de

baniR voor f']k hop:er niveau), anderzijds omdat deze direkt nansluiten bij de

t,\)l'I':I'I'E\:'1;1' :HlHlyse m.b.v. de fourier tranRfo!1J1.atie, die een orthogonale

Ak:.~ram;ie levert van het signaal.
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7. ':J. Drie niveaus bi,; parametrisatie van natuurlijke geluiden.

Rij een nadere beRtudering van de reeds geanalyseerde geluiden komen een

aantal aspekten ten aanzien van de beschrijving van signalen naar voren die

va.n belant'"': zijn voor de parametrisatie. Deze aspekten zijn ruwweg te verdelen

in tlrie niveaus a) makro niveau

b) meso niveau

c) mikro nivoau

a) Makro niveau

In de meeste geluidssignalen is een globale atruktuur herkenbaar. Het ge

luid is soms opgebouwd uit een aantal roepen gescheiden door stiltes. Een

ondersteuning voorde herkenning van deze struktuur is het luisteren naar

het geluid. De temporale verdeling van de roepen of vokalisaties is hier

bepaalbaar. Voorbeelden zijn: - miauwen van een poes

- blaffen van een hond

- piepen van een kavia

- stappen in een paardegang

- vokalisatie van een vogel

Maar oak va 1t hlor nigf>nH.1k ondflT de vlabale informatie die gekrep,sn

wordt over het uip;n:la1. van een kabbfllend beekje, een ruiaend bas etc.

b) Meso niveau

Geisoleerde of karakteristieke delen van het geluidssignaal zijn hier doel

van de beschrijving. In hoeverre is een vokalisatie. piep of roep karakte

ristiek voor het hele geluid. Daartoe wordt de struktuur van amplitude en

frekwentie-verdeling en~erandering in elke roep (of gedeelte) onderzochtj

deze verdelingen en veranderingen worden onderling vergeleken.

Bij geluiden als een kabbelend beekje kan onderzocht worden. welke aspekten

van het sip:naal weI en welke niet veranderen gedurende een bepaalde tijd.

l~n of ppn gedHeltf> van hat :dgnaal, periodiek voortgezet eenzelfde geluid

oplHvprt als }let oOt'f:pronkeli.ike dtmaal.

Hijvoorbeeld: If1 in het miauwen van een kat elke roep qua struktuur het

zelfde; i:~ hi.j aHeen harder of zachter, iets korter of langer van duur;

zijn er mi:;schien twee soorten die op een bepaalde volgorde worden afgewerkt.

Een kikkerroep lijkt een herhaling van een aantal r-toontjes. De tempo-

rele verdeling van deze elementen binnen ean roep is op dit niveau beschrijfbaar

Oak op dit niveau kan het luisteren naar het signaal een aanvullende

steun zijn.
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c) Nikro niveau

Ane elementen, bouwstenen, karakteristiekA gedeelten etc. moeten nog eksakt

beschreven worden. Op dit niveau worden echt parameter waarden voor fre

kwentiE' amplitude en handbreedte gevonnd. Dit is de eigenlijke parame

trisatie van ('en sif::)'lal~

Hijvoorbf'eld: De duur An de helling van een oplopende frekwentie kom

rlOtlt~nt van pen miauw als funktio van de ti,jd. De beschrijving van Aen

1'1 I'!ll/'tlt:lirK -toont.ie 1m de ~)k~akte frekwontie en ti.id~lIiuur van het p'ewen~~te

t- tooT1tje. Tl8 onderllngn amplitude vnrhourlinp;en tuesen harmoninche kom

porlCnten.

De resultaten uit de beschrijvingen op de genoemde drie niveaus leveren een

set parameter waarden waarmee hat gehele signea1 beschrijfbaar is.

Een tweetal voorbeelden zal vervolgens nader uitgewerkt worden:

- F:en miauw-nnrie van jonge pOf'Rjes ~8 sec. )(ge1uid : 10.0; 10.1; )

(zie apendix A-5-2)

- lId ,'~e:1tap van pon paardeganp: (~3 flOO. )(geluid : 1.6, 1.1; 1.2)
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.7.3. Aanzet tot parametrisatie yoor twae natu ur1i.ike ge1uiden.,

T'Miauwen (ge1uid no,lO van het akoestisch biotoop van de kat J
a) Makro niveau

Gedurende 8 :::;econden vinden 1 J"(leD'~1

p1aats. Etn tabe1 van de begin

tijdstippen van de roepen, de duur

van e1ke roep en de daarop vo1gende

sti1te kan gemakka1ijk uit deze tijds

veranderende spektrogrammen bepaa1d

worden

begin , duur stilte di-
van een roep na een roep men-

sie

0 0,13 0,80 sec

1,53 0,72 0,11 sec

3,02 0,41 0,43 sec

3,86 0,75 0,55 sec

5,16 0,43 0,11 sec

6,02 0,73 0,96 sec

7,41 0,42 - sec

) ,

~ ... ~.I

I ) ~ . 1
I I
i ....
~~ =---
I ,

i I

:~:
'I'''' 1o 1 2 ~ '4 :!l.

(I(lh).

~ &r-----...
~

1
6

s·

figuur 29 L 'J.1ijd~:afhankelijk oJpektrum van

miauwen van katjes

Er zijn duide1ijk twee soorten roepen, die duide1ijk onderscheidbaar zijn zowe1

qua intensiteit a1s duur a1sook qua frekwentie inhoud.

b) Heso niveau

BAn aanta1 opmerkingen zijn te maken ten aanzien van de verschi11ende roep

elpmenten. Er zijn twee soorten roepen onderscheidbaar. De zachte korte

roepjes zijn niet desti11eerbaar uit de lange harde roepen, want ook de

frpklv'lmtio inhoud is verschi] lend.

(',own1 IIp "vrotf'" 11 lf1 tie "k] eine" miauw IS zijn onder1ing vrijwe1 ge1ijkvormig.

V"Pl' hl'tet' vn.l'/,':eli,jkillgsmateriaa1 i1ient gekeken te worden naar de analyse

1'1': ~l\ I b LPll V:\l\ lit l ,lata di.t~ <'l\v'l' bamonsterd zi jn, in de kata10gus aange-

,lull1 tilt'{; In.1: 1\).;'; lO.~; 10.4.

n(l "k'lninf-)" miauw'n duren ond(-3rJJ.nl': (~vnl\ l~·lng.

nt! "grote" miauw's duren onderlinc; GVPI'! lang.
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Er is een ekstra komponent aanwezig in de laatste "grote" miauw, die ge

superponeerd lijkt op de karakteristieke roep. Deze komponent is sterk tonaal.

Gp figuur 29 zijn vier harmonische komponenten zichtbaar.

Op figuur 30 zi2!l .:'e5 hamoni!4che z,ichttaar. :Bij deze \O:gergaven is hat

grootste gedeelte v ·1 hel 'V€)rm ger echter verdeeld over de eerste drie

harmonischen.

De amplitude van elke komponent verandert met de tijd en de verhouding van

de ampl Huden van de komponenten onder1ing is niet konstant.De 3 belan{"rijk

Dtnkomponenten liggen rond de frekwenties 1,2 kHz, 2,4 kHz en 3,6 kHz.

c) Mikro niveau

AIr; wn .le rOPor> uit ADC013 •DA'II (JO.l) bekijken (fig.30) dan zien we dat

dp (-'erste boventoon sterk toeneemt enige tijd na hat begin van de roep; twee

de en derde boventoon worden dan onderdrukt, terwijl de vijfde boven~oon

op die tijdstippen een grotere intensiteit heeft. Het grootste gedeelte van

het vermogen (>80%) bevindt zich in de eerste drie harmonische komponenten.

Het frekwentie verloop van deze komponenten is als voIgt beschrijfbaar

voor. de "grote" miauw:

tijd (seo) 1 fl f2 f3 aard van de toon

O. - 0.07 1.25 2.5 3.7 konstant

0.06 - 0.09 " " " monotoon dalend

0.09 - 0.60 1.00 2.0 3.0 konstant

Wanneer ditzelfde voor aIle "grote" miauw's gedaan wordt, kan een midde

ling uitgevoerd worden; evenzo met de kleine miauw's. Met behulp van deze

informatie en de tabel onder a) kan het geluid van 8 sec. beschreven wor

den, op de amplitude variatie en verhouding van de frekwentiekomponenten

na.

Bij de geluidsgeneratie met behulp van de Programmeerbare Stimulus

Generator beschikt men echter ove)" slechts twee sinusgeneratoren, die bo

vendien niet zo bestuurd kunnen worden dat de frebw:-,tie konti.nu als de

funktie van de tijd toe- of afneemt. Een toe- of afnemende frekwentiekompo

nent zal daarom door een stapjesfiguur benaderd moe ten worden. Hoe kleiner

Of' dapgrootte des ce meer parameter waarden ziin nodig voor de generatie

van deze frekwentieverandering en de geheugenruimte in de beschikbare

PDT") 11/10 is zeer beperkt. Als echter de stapgrootte te grof wordt genomen

verdwijnt (misschien) het fm -element in de kodering binnen het auditieve

sycteem van het prnefdier. Tenslotte hoeft de stapjesgrootte nooit kleiner
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.R••·12

fif!:uur 30. JlIijdsafhankelijk spektrum VEln een miauw.

§it-,
I
I

------)
KHZ
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I f

te zijh dan de afstand van de toppen van twee opeenvolgende tuning-curves.

, // <,/1 1~~?
6·h)'"

,
,..

.-..
/ ......

'V ~ (JeI. fite) ~
>

fieuur 31.

De geschikte stapjesgrootte zal bovendien afhangen van het frekwentie

gebied w~ar de verandering plaatsvindt. Hoe hoger de frekwentie des te

/!,7'otf'rf' ,;tappen kunnen worden genomen.

[i'ig.31a sU{!'p,'ereort een overdreven fijne stapgrootte; in prent c is van monotone

frekw0ntie verarlC1AT'ing nauwelijks nor;' sprake.
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II Paardegetrappel (geluid no.l van het akoestisch biotoopvan de kat)
-----~ ,

Ben meer kompleks sdf,l1ap,l is het ge11lid van de gang van een paard. Een

duitlolijk onderncheid in ge~uid en sUTtes is n:>"~ c'l.~"n·,'zil;·' weI is een

duidel ljkR Eltap~1tru.ktuu:' in ne speictra1e weergav!) te herkermen. Hierbij

zijn 8chtl'r t;ommige starpen weer moailijk eksakt lokaliAeerbaar.Op het

tHl r::to 1:0.z1cht 1ijkt 01' W1en globale ntruktuuX' in do etapvolgorde te

v intion. I';f'n uitf{Abreider onderzoek op meso-nivcau kan hier miC3F1chien

meer aan het licht brenr,en. (fir,.3?)

Meso niveau

De wetenschap dat een paard vier voeten heeft, die om de beurt of in

paren na, elkaar gezet worden, en daarbij de verwachting dat elke voet een

karakteristiek stapgeluid kan hebben, geeft aanleiding om te gaan zoeken

nnar een viertal verschillende patronen in de spektrale weergave van het

~;;tapReluid. Deze patroonkombinatie, indian aanwezig, moet dan telkene her

haaln te:rug te vinden zijn.

DA.artoe zi.in hoop:teli,inen-flOnogrammen gemaakt door globaal de kontouren van

doornnijeUnt';en op verschi llende niveaus van het driedimensionale frekwentie

tijdlandrwhap op doorzichtig papier over te tekenen. Door de verschillende

doorzichtige bladen over elkaar heen te schuiven is gezocht naar enige kor

relatie tUBsen stappenseries. ~ueriodiek

Blko stap op zich is nauwelijks t;rug te vinden, maar weI is een herhaling

van bepaalde staT1series te herkennen. Deze series laten zich echter niet

allemaal in een schema stoppen waarbij elke voet eene in de vier keer aan

beurt is. Zonder aanspraak te maken op d~ oploesing is enige grond voor

de volgende stap-volgorde gevonden. De stappen horen elk tot een voet van

hd p:und, torwijl het nummer van de stap verwijst naar het overeenkometig

p,'f:'nummflrd,> w·<1cC!elte va.n het sonogram. Daarbij is dUB uitgegaan van e~n

p::\.'lro dat vier voeten na elkaar verplaatst. (stap of drat)

Voet 1 1 5 9 13 17 21 25

Voet ? 2 6 10 14 18 ?2 26

Voet 3 3 7 11 15 19 23 27
Voet 4 4 8 12 16 20 24 28
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Wanneer we nu de verschillende stappen van telkens een voet vergelijken

dan is ar weinig uniformiteit te vinden (Soms lijken twee stappen opeens

verwisseld). Toch bevatten de zogenaamde voeten 2 en 4 iets meer vermogen

bij hoge frekwenties dan vopt 1 en 3, hetp,een op v66r resp. achtervoeten

zou kun])('Tl wijzen.

Ondanks het spekulatieve karakte~ van de~e indeling, i3 het toch zinnig een

soort gemiddelde stap voor elke voet te bepalen en deze te genereren. De

tijdstippen voor elke stap zijn te bepalen uit het sonogram. (N.B. het ritme

in de stappen is voor de mens in iader geval een belangrijke faktor om de

sensatie paard ten gevolge van hoefgetrappel op te roepen; de klank wordt

voorn1 ook bepaald door de ondergrond).

Binnpn elke stap is een brede ruisband (± 0-5 kHz) aanwezig, terwijl het

groobte deel van het vermogen steeds ligt bij ± 1 kHz, 2 kHz en 3 kHz. Net

een ruisgenerator en twae sinusgeneratoren is waarschijnlijk een goede na

bootsing te genereren van een stap. De stappen zijn echter te kompleks van

frekwentie opbouw om zo preciee te kunnen parametriseren, dat de output van

de PSG weer het oorspronkelijke signaal voorstelt, met de beschikbare appa

ratuur.

Konklusie uit deze twee voorbeelden

Bij de parametrisatie van natuurlijke geluiden kan de betekenis van het

geluid en het luisteren naar het geluid sen belangrijke hulp betekenen. De

analyse met de fourier transformatie van de geluiden geeft inzicht in

- de globale struktuur van het signaal

- het bestRan van karakteristieke elementen of gedeelten

- een struktuur van de kleinste eenheden van het signaal op basis waarvan

parametrisatie van deze gedeelten mogelijk is.

figuur 32.8 Tijdsafhankelijk spektrum van

paarde gestap en hinnik •

!
~.- I1 ; ~ S

l ~H~)

.3.2.aR. Detail z.o.z.·
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8. Konklusies

De bij dit onderzoek gebruikte methode van het toepassen van fourier

trannfoI'IM.ties op opeenvolgellde gedeelten "&~ Het signaal en deze resultaten

te interpreteren aIR een lop8nd spektrum als funktie van de tijd, levert een

geschikt instrument om de verdeling van het vermogen als funktie van de fre

kwentie en de tijd te beschrijven. Het oplossend vermogen van de tijd en de

frekwentie in deze spektrale weergave zijn binnen grenzen varieerbaar; een

methode om deze grenzen te verleggen is in dit verslag aangegeven.

Het ontwikkelde software pakket is een geschikt instrument bij het verkrij

gen van informatie over de beschrijving van natuurlijke geluidssignalen

om tot een parametrisatie van die geluiden te komen. De software bleek ge

schikt voor de analyse van geluiden met een bandbreedte van 20 kHz, zoals

de geluiden uit het akoustisch biotoop van de kat; van geluiden met een band

breedte van 5 kHz, zoals de geluiden uit het akoustisoh biotoop van de kik

ker; van geluiden met een bandbreedte van 1, 2 kHz, zoals de geluiden van het

fonopneumogram, die werden geanalyseerd ten behoeve van een onderzoek naar

longgeluiden voor het longfunktie laboratorium van het St. Radboud ziekenhuis

te Nijrnegen. (appendix 3 a).
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Appendix A.l.Een nauwkeurigheidsprobleem methode

l'~f'l1 v'r<'t,:>mrle fout tijdens het ontwikkolen van de software was dat er uit een

kWf\cll' 'A.t van (reeine) getallen Aen negatieve uitkOmf.3t kon komen. Na het

m'l"l'llla)r>n n<l.lopen van de softwore ~m hat stFj,!df' rr,ear tUf.~fJentijdsa output

OpVT'a(i,('n h10f'k dat hot e~m nauwkeurip,'heidsfol. t "'as ten gevolse

van !'('T! ;1.ftrokking vtln bijna even grote getallen.

rIot kwn.dmnt van nen ver:lchil (a-b)? moet altijd een positie! getal opleveren

oak :1.1 zi.;jn a en b beiden met een fout behept. Wanneer echter het kwadraat

wordt uitgeschreven a?-2ab+b2 dan kant als a en b met dezelfde fout be-

hppt zijn in bepaalde omstandigheden, een negatieve uitkomst het resultaat

zijn. De f,'rootte-orde~ van de fouten (t.o.v. de uitkomst) blijken ook

drastisch te verschillen.

,.,
ziJ : a

b
a + a,Aa

h + 'b.Ab

)
2

b -+

b '?
- +

dem p;e1dt

1. (a - ." )'" (h ".. a

~ (a

1;2... (a
_ (a

_ b{+ 2(a - b)(a.Aa - b.Ab) + 6((6a)2,A a.b.b,(A b/)

_ b)2+ 2 (a _ b) (a. A a - b. La b) = (a - b)
2

+ t. 1
? 2

2(a.Aa, + 11,4b) • ab(Aa + 6. b) + cJ((Aa) , 6a,Ab,(Ab) )
. ~

?(a.Aa + b.Ab) - ab(Aa + ~b) = (a - b)"+ 62

llitwerkGn van eHn

gf'f':. a Clr 105

b =: 105

geta lenvoarbeeld
-6

Aa,6b = 10
+2

a - b f!$10

levert:

Duid,pl i.1k wordt gedemonstreerd dat de relatieve nauwkeurigheid in gaval 2.

v(Je] I~oter i~ dan in eeval 1. Bovendien is aangetoond dat negatieve waarden

(in cUt geval in orde van 104) kunnen optreden in geval 2.
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App(mdix A.2.-driepunts interpolatie

Voor interpolatie van ('or punt tU.f'SE"1, vi er bekende funktie

waard en, worden 3 van deze 4 waarden ge- ru...'_ct. De volgende be

sehri ,jving p:eeft de bepaling van de funktiawaarde var. een wille

k('uri go roosterpunt in £'len ras ter tusBen vi er bekende funkti e-

waarden.

figuur 33

de samples (1,1) en (1,2) behoren bij spektrum van signaal t
1
-t2

de samples (2,1) en (2,.2) behoren bij spektrum'van signaal t 2-t3
de samplewaarden f(1 ,1) en f(2,1) zijn de amplitude van frekwen-

tie f1 in de verschillende spektra: de samplewaarde f(1,2) en f(2,2)

evenzo van frekwentie f2.

Op de eerate plaats wordt bepaald of x,y in driehoek linkeonder

or reehtsboven ligt. De gebruikte methode is ala voIgt:

trek door (x,y) een lijn / de diagonaal die oak de twes driehoe

ken bepaalt (vooraf gekozen). Het snijpunt van deze lijn met de lijn

door (1,1) en (2,1) heet yy.

Als yy voorbij (2,1) ligt, dan ligt (x,y) in de driehoek recht,s

boven.
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Als yy tussen (1,1) en (2,1) in ligt, dan bevindt (x,y) zich

in de linksonderdriehoek.

De funktiewaarde fA woxJ.t 'Pepaald ..(()u..r interlJolatie ~.o,V'..

f(1,1) en f(1 ,2).

De funktiewaarde f B wordt bepaald door interpolatie t.o.v.

f(1,2) en f(2,1): het daarvoor nodige punt in hat grondvlak wordt

gf'lvonden a.ls het sni jpunt van de diagonaal en een Ii jn door x ,y

evenwi jeli g aan de Ii jn door (1,1) en (2,1).

D8 uiteindelijk ge~ochte funktiewaarde f(x,y) wordt gevonden

door lineaire inter~olatie t.o.v. de waarden fA en fBJ hiertoe zijn

de afstanden tussen de grondpunten van fA en fH en de afstand tussen

de grondpunten fA en f(x,y) bekend.

figuur 34.

De waarde x en y zi jn relatief gebruikt ~ 0 <x < 1 ; 0 <y< 1 •

L\f: ((fb··f~)· ~)/ (X-I)

t (.l(. ~) ': f~ + Ii ,
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Appenrlix A-3. Fono Pneumo Gram

Bij pen onderzoek naar longgeluiden door het longfunktie laboratorium

van het ~t. Radboud zieke :1TlUis iJ de M.er beGchreyen ~lrogrammar.uu:. gebrlli.Kt.
De bandbreedte van de longgeluiden is ongcvep ~ 1,2 kHz. (ref .24)

De too,o:epante methode bij het opn0men van longgeluid is "onbloedig"; d.w.z.

in dit W1val dat de gebruikte mikrofoon zich aan de buitenzijde van de borst

kan bevindt. net onderzoek richtte zich vooral op het detekteren van "wheezes"

en "crackIns" in deze lonr~geluiden, be ide produkten van pathologische pro

ce8SAn. (ref. 7)

I~en crackle is een korl , onderbroken, onrrmzikaal eksplosief of borrelend

geluid, dat het gemakkelijkst wordt gehoord tijdens de inspiratie. Crackles

in de perifere luchtwegen zijn het resultaat van de plotselinge luchtstroon

door bronchioli die gesloten waren tijdens de expiratie en abrupt geopend

werden tijdens de inspiratie.

Wheezing is een rrmzikaal geluid dat ontstaat in het lumen van de bronchiaal

boom. Wanneer Pen deel van de bronchiaal boom verstopt raakt neemt de

ademweerstand toe en kunnen zich turbulenties ontwikkelen. Daar de bronchi

normalitor tijdens de expiratie verkorten en vernauwen, zullan Wheezes ge

woonl ijk moor uitge~:proken zijn tijdens de expiratie. De toonhoogte varieert

1 iT\l')air Tnflt (10 ~:nelheid waal'mee de lueht rie vernauwing paoneert.

J':rtkele reBultaten van de analyse van lODi~'geluiden (Wheezes) voleen hier

aehter. Gegeven daarbij zijn ook de opnamen van de longgeluiden.

Ret toepassen van software op daze sie;nalen had het karakter van een orienterend

eksperiment. "~en vervolg op dit eerste eksperiment heaft nog niet plaats

gehad.



-71-

figuur 22. Fonopn8umo~rarn (a) van een patient met

monofoon eXDiratoir wheezin::' en bijbe

horpnde longflow (b) ; een detail van

het fonopneumogram is weergegeven in (c).

I
I

~)

'onopnetunogrnm I
1 sec !

. If--4i r
HI lqIlIlH...uJ.Lt.,U,t.L II'ljIIU ~qqH. Ull111" l/l!IU~l .UJU..LUJ.. J..6

I time ---'1
I
I
I

I

(200 msec/lij n)

(c) dct!'lil fonopnewnogram •

------~ tijd

I •••••••
~--::.+---~"l,"--~-_.__.~.~--r4t~O::---~ ..A~l-----:~·

0.6 0.7 0 .. 8 1. 1. 1.2

1.2
L2? 0.6
0.97

D.O
0.73

'T'INE
( SF;c; ) O.tJ.9

FR'EQ (KHZ)

r,opend Gpektrogram van het fonopneumogram.(gedeeite van fi!!'.38 tussen de

onderbro ken 1i jnen. )
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1.28
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... .. +- +- ..0.00

1.20.0

000
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1OiZ.

... 5.12

J.LTJ:1:£.l..L.. VoorbppJd van polifoon wherzing v66r behandeling' (onder) en na
pp.n week behandpling (bovE'n) ;obstrukti(;s zijn afwezic (boven).
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Appendix A-4. r~bruik imaginair deel vantijdssignaal bij deFouriertransformatie.

v
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',/

://w) ;: ~ fw)+ / 1J(IMJ ;

J-(fJ) = j (-/.J)
,v. ..., , "
2((.)) ." ~/w) -}- , :llw)

2 lftv)" ;; Iw) - t !/lfAJ)
"2((J)': Jf~//.)) + i IilI-J) ~
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Avpendix A-S. Tabellen

A-S-1 StiTJlU.1usensemb1e voor de kat.

Stimulus Ensemble for the cat volgnummer op de Stimulus-tape

1.1

1.2

2.1

isolated J:i tten screaming for .,heil' .aother

cat on heat

kitten playing

mother cat calling for children

aggression between cats, growling and peepi~g

cat mewing

two cats fighting

cats, blowing and peeping

cat eating mouse

cat begging for food

ca t drinking

cat eating

cats in boxes in animal laboratory

cats sneezing

cat cleaning his coat

cat purring

ti ts

crows

black red start

doves and parakeets

mouse rustling

young guinea pigs. vocalisations and running

young guinea pig and mother

mouses peeping and rustling

horses running and neighing

dogs barking

buzzard

dogs growling and barking

red deer roaring

man walking over leafs and branches

flock of sheep with bells

heron

10

29
39·

45

9
28

58
62

5
31

33

38

16

32
42

50
20

30

37

57
2

12

13

35
1

18

54
64

3
22

23
51

1



stones rolling down a hill

fir cone falling on the ground

breaking of branches

4.1 noise (1,5 kHZ) modulated wi th noise (5,15,50,150 HZ)

noise ( 15 kHz) modulated wi th noise (5,15,50,150 Hz)

noit3e (50 kHz) modulated with noise (5,15,50,150 HZ)

noiee ( 5 kHz) modulated with noil!le ( 5,1 5,50,1 50 Hz)
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3.1 gale howling 44

wind howling along houses 47

wood rustling loudly 60

wood rustling lowly 61

3.~ ruin in the wood 17

rain and wind through bushes 24

thunder 26

rain dripping from leafs 63

3.3 brook quickly flowing 8

brook rippling 11

waterfall 36
branch falling in water 56

3.4 wind in trees 27

40

41

49
6

1
25

59
4.2 sequences of clicke with decreasing interclick time 21

sequences of clicks with decreasing interclick time 34
(Windowed sinuBswep,JO-20.000 HZ)

poisson clicks, windowed noise (500 and 1500 HZ) 48
poisson clicks, windowed noise (5000 and 15000 kHz) 53

4.3 sinus amplitude and frequency randomly modulated with 4

noise bandwidth 5 Hz

sinus amplitude and frequency randomly modulated with 14

noise bandwidth 1,5 Hz

sinus frequency randomly modulated by noise with 43

bandwidth 5 Hz

sinus amplitude and frequency randomly modulated with 55

noise bandwidth 15 Hz

4.4 pure tones wi th Gauss-envelope ampli tude and frequency' 15

randomly chosen (frequency 31-8000 HZ) duration 640 msec.

pure tones with Gauss-envelope amplitude and frequency 19

randomly chosen (frequency 250-64000 Hz) duration 80msec.

pure tones with Gauss-envelope amplitude and frequency 46

randomly chosen (frequency 125-32000Hz) duration 160msec.

tabd A.).J. pure tones with Gauss-envelope amplitude and frequency 52

vprvoJ.R' randomly chosen (frequency 62-16000 HZ) duration 320msec. i
Stimulus Ensemble for the cat volgnummer van de Stimulus-tape
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Verklaringen van de kolommen (en opmerkingen):
(tabel A.5.?)

Filenaam de naam van de data- set met de re0ultaten uit de fourier

transformatie. De data-sets zijn niet be.....aard gebleven.

katalogizering: zie hiervoor onder de vorige paragraaf,

At 1 : liit is de tijd d,lt het venster over het tijdsigllaal opschoof na

A1ke transformatie; de afstand tWf:len twee spektra

6t2 de breedte van het tijdvenster. De tijdsduur van het signaal

.....aarop een enkel spektrum betrekking heeft.

Af het scheidend vermogen tussen t .....ee frek.....enties.

~oort prent 1&2 voor tijdsignaal-weergave

3 drie dimensionale landschappen (fre~~entie, tijd, am-

plitude IC iJ t t ))

4 doorsnijding (op verschillende niveaus) mogelijkheid 3

5 (gemiddeld) spektrogram

h hoogte lijnen kaart van mogelijkheid 3

Doel van de prent 1 kontrole van de software

2 overzicht over het signaal, globale informatie van

een groot geheel

3 opbou..... en stnlktuur van een gedeelte of detail

4 onderzoek naar oplossend vermogen van de frekwentie

5 onderzoek n~ar oplossend vermogen van de tijd

(, onderzoek naar het effekt van coe-kwadraat-tijdvenster

7 onderzoek naar het effekt van toevoegen van nullen

aan tijdsignaal

8 onderzoek naar het effekt van level variaties bij display

soort 4 qua hoogte en aantal van de levels

9 onderzoek naar de aan.....ezigheid van vermogen bij hogere

frekwentie delen van het spektrum

Aanmerkingen op de prenten : Cud m8teriaal, waar nog informatie uit

p:eput kan worden is bewaard gebleven. De aanmerkingen worden onderverdeeld

in de volgende kategorieen :

1 G~en schaling langs rekwentie en/of tijdas aanwezig

? Ceen levelhoogte aangegeven voor de ver chillende symbolen bij

display-!'>oort 4

3 De tijd van opeenvolgende prenten loopt niet door. Elke volgende

prent begint met t = 0 sec.
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4 r~en of onvoldoende struktuur zichtbaar in de veranderingen

van het spektrum als funktie van de tijd.

5 Geen of onvoldoende struktuur in het spektrum.

( De afi1pli tude van net grootstt gedeeltt. van de spektra wordt

te vlai, door t:?en verschijnsel met grote amplitude, waarop

geschaald is.

1 De tijd van opeenvolgende prenten sluit niet logisch aan.

Het laatste spektrum wordt herhaald, daardoor ontstaat enie

overlap tU8sen twee prenten.

8 Een paeina ontbreekt uit een serie of is blanko.

9 Er is een aliasing-achtig effekt in het spektrum.

10 Er is een komponent in het signaal afkomstig van de net

spanning.
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Appendix A-6 Enkele resultaten van tijdsafhankelijke spektra

Enige resul taten gem.<::akt met de in dit verslag beschreven programmatuur

van natuurlijke geluiden.

In de hiernavolgende prenten is de modulus van de Fouriergetransformeerde

van het bemonsterde tijdsir':naal, ,V:~rn!enigvuldigdmet een 'springend t tijd

venster, ui t;,:ezet.

De resul taten ~"ijn afkomstig van de volgende tijdsi';nalen

A. ~estsi{;naal,am en fm tonen,gebruikt bij het testen van apparatuur en

programmatuur.

B. JI~iauwen van een poes met ,iongen.

c. Roep van een kavia met jongen.

D. Ceblaf van een hondo

E. Roepen van een kikker .
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Atime
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0.90

20.0
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\

5~0

_~......,.tII::irW""-~--: ._...... ._
.~:,:.;~------ ----,._._.•_--------

0.0

Freq. --_··-ot
(kHz)

A. Tijdsafhanke1ijk spektrogram van een teststimulus voor apparanur

en programmatuur.



-89 -

5

...

)

-
1-&-...........L.._ ~.....

.~ "-:.:.-~.,

o

2

3

1

,......
U
Q} 8
V)

} .\'--'"
f

7
Q.I

.E.-
~

6

.~ -~.~ ..
5

FREQ.

13. "UDSAFHANKELIJK SPEKTRUM VAN MIAUWEN POES HET JONGEN



.. 90 -

'.i

A
o

,--L'..

•..............·x ,IPI."'l, .•
~ ...- . ...

. ..
...~~"~:" ..".- ,

~~,,: .- :. . - ~ .~~~-

--:" ,a ... ~.. -- '.-::- ,--'
.: IS Z .~_ .. -r:_=-.~·"i
....... ~~ • ~ .r _ • 7.' Eli -e_ -... -_.. ..... . . '~-O'.r· '. iIi... . , '-0-."'Sf~.... ""! .,.~

==- :::Tiii!¢II!P ~" i~ Fi

::-~---~;:..:£'~~.-

~"~
~~'~",;::_. -~- r-" .

I __ .4r

8

5

1

)

(k \h)

I
4 5

FREQ.

21.0



- 91-

5
~-_·t

4

••~.~'''J,s, .. .,.

.~2IiI--~1" .

I

~
""""~'

0' ••- I ..J I •

I·· .
.. ! .:_. • -,-: : ..

I

:~':'::':""""
°1- •
T -':L"r",- I I. .

5

3

2

o

1-+- ~
~. ,

''': .... - ".
.... ~.

~
!i~"':'"- -..

."Jr" ...... .. ;" .
~... " ~~:,......-

+', .~--r---~·-·--T-
o 1 1 3

'-------7

FR.f:Q. (kl4c)

D TIJDSAFHANKELI~K SPf:KTRUM 'IAN rj')NDF.GEaLAF



-9?-

"A
I

I
I

I time
(sec)

.0

.0

. 0.6

0 •.6

1,2

1.2

1 •.9

1.9

2~5

Freq. -1kiiZ'r~

.,.
!

I
I

I
I time

(sec)

Freq. -------~
(kHz)

E. Tijdsafhanke1ijk spektrogram v~n de B-roep (boven) en de C-roep

(bpneden) van de rana temporaria.
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