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Voor Karin. 

De gedragingen van een wezen willen beschrijven, 

is als de ontdekkin~stocht naar het absolute nulpunt .... ~ 
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Samenvatting 

In de psychofysika fungeert de mens als meetinstrument. Het 

vermogen van een proefpersoon om een signaal te detekteren of om 

twee signalen van elkaar te onderscheiden wordt hierbij gebruikt als 

kriterium. Het blijkt dat de gevoeligheid van de zintuigen voor 

signalen niet absoluut bepaald is, maar dat er een bepaalde 

verdeling bestaat rond een zogenaamde drempelwaarde. D~ze verdeling 

wordt beschreven door een psychometrische funktie. Deze eigenschap 

vereist een indirekte wijze van meten. Hiervoor zijn reeds 

verscheidene procedures ontwikkeld, met ieder hun eigen voor- en 

nadelen. Een methode die zeer efficient blijkt voor een 

drempelbepaling is de zogenaamde adaptieve procedure. Hierbij wordt 

aan de proefpersoon een serie stimuli aangeboden waarvan 
// 
een 

parameter steeds wordt gevarieerd aan de hand van de responsies die 

door de proefpersoon worden gegeven. 
, 

Dit varieren gebeurt op zo n 

manier dat de parameter van de aan te bieden stimuli zal schommelen 

rond een gewenst konvergentiepunt, in dit geval de drempelwaarde. 

Van deze procedure zijn verschillende modifikaties mogelijk, die 

steeds andere regels bezitten voor het veranderen van de stimuli. 

Om al deze procedures op hun bruikbaarheid en efficientie voor een 

specifieke toepassing te kunnen evalueren is het gewenst de 

resultaten van zo'n experiment min of meer te kunnen voorspellen. 

Door middel van een analytische benadering zullen we een theorie 

ontwikkelen waarmee we de resultaten van verschillende procedures 

onderling kunnen vergelijken. Tevens geeft onze manier van 

beschrijven nieuwe mogelijkheden tot uitbreiding van het arsenaal 

van te gebruiken procedures. Door het stochastisch karakter van de 
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responsies in een experiment zal een verdelingsfunktie van aan te 

bieden stimuli ontstaan. Deze kan worden berekend uit de (gegeven 

veronderstelde) psychometrische funktie en de regels voor 

verandering van de stimuli. Hieruit kunnen we dan diverse 

parameters 

geverifieerd 

afleiden. De theoretische resultaten zullen worden 

aan de hand van komputersimulaties en door middel van 

psychofysische experimenten, in dit geval toonhoogte - diskriminatie 

experimenten. De resultaten van de theorie komen uitzonderlijk goed 

overeen met de resultaten in de werkelijkheid, waardoor we de 

theorie kunnen gebruiken voor het voorspellen van de bruikbaarheid 

van vele bestaande procedures en nieuw te bedenken modifikaties. 

Ook hebben we nu een mogelijkhéid om de vorm van de psychometrische 

funktie op een efficiente wijze te bepalen. 
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I.Inleiding 

In een psychofysisch experiment is het de taak van een proefpersoon 

om een signaal te detekteren of om twee signalen van elkaar te 

onderscheiden. De mens fungeert hier als meetinstrument; hij doet 

op grond van inwendige kriteria een uitspraak over_ fysisch goed 

gedefinieerde stimuli. Het kriterium hierbij hangt ondermeer samen 

met de mate van zekerheid waarmee de proefpersoon zijn ~itspraak wil 

doen. Voor de onderzoeker is dit kriterium minder direkt 

toegankelijk dan bij een fysische meting. Bieden we nu een zelfde 

stimulus een aantal malen aan dan geeft de proefpersoon in het 

algemeen niet iedere keer dezelfde responsie. We vinden een 

relatief grote variabiliteit in de uitkomsten. Toch zijn de 

meetresultaten hierdoor wel betrouwbaar, want ze kunnen worden 

geinterpreteerd als de uitkomst van een stochastisch proces. 

Zodoende kunnen we in principe reproduceerbare schattingen krijgen 

van parameters van dat stochastisch proces. Als we de detektiekans 

P voor een signaal uitzetten als funktie van de signaalsterkte 

vinden we een geleidelijke overgang van P = 0 tot P = 1. Deze 

kromme noemt men de psychometrische funktie (figuur 1). De 

responsie zal zich gedragen als de integraal van een gaussische 

verdeling met een standaarddeviatie ter grootte ~ . De 

signaalsterkte waarbij 50% van de stimuli wordt waargenomen wordt 

vaak gehanteerd als drempelwaarde. 

/ 
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Fig. 1 De psychometrische funktie 
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De vaak als drempel gebruikte waarde is met de 
streeplijn aangegeven. 
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In de 50-er jaren zijn verschillende stappen ondernomen om het 

gedrag van de menselijke waarnemer bij het waarnemen van signalen te 

beschrijven m.b.v. de statistische detektietheorie. Inmiddels zijn 

verschillende procedures opgesteld om via deze detektietheorie 

metingen te verrichten ter bepaling van bijvoorbeeld àe 

gehoordrempel. Voor een nauwkeurige bepaling van deze drempelwaarde 

zouden we in principe verschillende punten van de psychometrische 

funktie moeten kennen. Dit vereist echter zeer langdurige metingen. 

Om de efficientie van een drempelbepaling te vergroten zijn 

zogenaamde adaptieve procedures ontwikkeld. Bij zo'n adaptieve 

procedure wordt eerst een van te voren bepaalde stimulus (of groep 

van stimuli) aangeboden. De parameters van de volgende aan te 

bieden stimuli worden dan bepaald door de responsies op de 

voorafgaande stimuli. Als een proefpersoon bijvoorbeeld aangeeft 

een stimulus te kunnen detekteren, dan zal een volgende stimulus in 

sterkte verlaagd worden. Andersom zal na een negatieve responsie de 
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sterkte van een volgende stimulus worden verhoogd. Dit proces kan 

op deze manier enige tijd worden voortgezet. Door het stochastisch 

karakter van de waarneming zal de stimulussterkte rondom de 

gehoordrempel schommelen. Hoe die schommelingen verlopen hangt af 

van de regels volgens welke we de sterkte laten varieren. 

Verschillende modifikaties van deze adaptieve procedures waren al 

ontwikkeld (Campbell, 1963; Taylor er ~reelman, 1967; Levitt en 

Rabiner, 1967) voordat er een theorie verscheen die d~ze methoden 

onder een noemer bracht, namelijk die van de zogenaamde 

"getransformeerde up-down methoden" (Levitt, 1971). Voor specifieke 

doeleinden zijn andere modifikaties opgezet (bijvoorbeeld Levitt en 

Rabiner, 1967; Jesteadt, 1980; de Boer e.a., 1984). Deze 

meetmethoden zijn niet alleen geschikt voor detektie-experimenten 

maar kunnen ook worden gebruikt voor experimenten waarin een 

proefpersoon twee signalen met elkaar moet vergelijken met 

betrekking tot een of ander aspekt, bijvoorbeeld toonhoogte of 

richting. Hoewel al deze methoden getransformeerde up-down methoden 

zijn, gebruiken zij steeds verschillende regels voor de variaties 

van de parameters van de stimuli. De bruikbaarheid van de 

afzonderlijke regels is tot nu toe voornamelijk getoetst aan de 

uitkomst 
, 

van zo n procedure. Er is weinig aandacht besteed aan het 

specifieke verloop en de efficientie van een methode, omdat de 

adaptieve procedures voornamelijk worden gebruikt in laboratorium -

experimenten, waarbij de nauwkeurigheid van een meting veel zwaarder 

telt dan de lengte van een experiment, omdat de proefpersonen zeer 

bereidwillig worden geacht. Om adaptieve procedures in de klinische 

praktijk te kunnen gebruiken, waarbij we met veel minder 

gemotiveerde proefpersonen te maken hebben, moeten we proberen in 
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een zo kort mogelijke meting zoveel mogelijk informatie te 

verkrijgen. Om zo'n meetprocedure te kunnen ontwikkelen is het 

belangrijk het gedrag van een proefpersoon ten aanzien van 

verschillende methoden zoveel mogelijk te kunnen voorspellen. Een 

theorie die dit gedrag min of meer beschrijft zal hier worden 

geintroduceerd. We zullen laten zien hoe de statistische verdeling 

van de aan te bieden stimuli kan worden verkregen uit oe regels die 

men aan een experiment oplegt. Hieruit kunnen dan ook weer andere 

parameters van het experiment worden afgeleid. De theoretische 

resultaten zullen worden geverifieerd aan de hand van 

computersimulaties en door middel van psychofysische metingen. 
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II. De adaptieve procedure 

II.1 De inrichting van een experiment 

Een veel gebruikte procedure voor de bepaling van de 

50%-drempelwaarde is de simpele up-down methode. Bij zo'n proces 

wordt begonnen met het aanbieden van een stimulus die een grote kans 

op positieve responsie van een proefpersoon heeft.- Als dit ook 

inderdaad het geval is zal een volgende stimulus in sterkte worden 

verlaagd met een bepaalde hoeveelheid, de stapgrootte. Na iedere 

positieve responsie wordt dit herhaald. Op het moment dat een 

negatieve responsie optreedt zal de volgende stimulus met dezelfde 

stapgrootte in sterkte worden verhoogd. Deze procedure kan op deze 

manier willekeurig lang worden voortgezet. We noemen de kombinatie 

• van een stimulus met zijn responsie een "trial". De nivo's waarop 

de stimulussterkte zich kan bevinden tijdens een experiment geven we 

aan met de stimulus-index j. Alle P's (van de psychometrische 

funktie) zouden in het vervolg van deze index j moeten worden 

voorzien, dit laten we echter meestal achterwege om de leesbaarheid 

te verhogen. Een voorbeeld van het verloop van zo'n procedure is te 

zien in figuur 2 • 

• Enkele termen uit het Engels zullen onvertaald worden 

geintroduceerd om onduidelijkheid bij het raadplegen van reeds 

verschenen artikelen zoveel mogelijk te vermijden. 
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Fig. 2 Voorbeeld van een mogelijk verloop van een 
psychofysisch experiment met de tijd. Vertikaal is de 
signaalsterkte uitgezet, elk vierkant stelt een trial 
of blok voor. 

Een serie stappen in een en delfde richting zullen we een 

1 1 

• "sweep" 

noemen. We onderscheiden een UPsweep en een ~sweep, naargelang 

de richting waarin het experiment zich beweegt tijdens een sweep. 

De punten waarop de richting van het meetproces omdraait noemen we 

zeer toepasselijk de omkeerpunten. Het verwerken van de 

meetgegevens ·gebeurt me~stal door middelen van deze omkeerpunten. 

*oit in tegenstelling tot Levitt (1971) die hier het woord "run" 

gebruikt, wat wij echter zullen gebruiken als benaming voor het 

doorlopen van het gehele experiment. 
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De nauwkeurigheid waarmee de drempelwaarde op deze manier wordt 

bepaald hangt natuurlijk af van de keuze van de stapgrootte. Om 

deze reden werden procedures ontwikkeld waarbij ook de stapgrootte 

tijdens de meting wordt gavarieerd (Taylor en Creelman, 1963). Deze 

procedures vallen echter niet in de klasse van getransformeerde 

up-down methoden (zie verderop). Bij een adaptieve procedure is het 

mogelijk dat een proefpersoon gaat anticiperen op het verloop van de 

meting. Dit verschijnsel kan men voor een deel laten verdwijnen 

door twee of meer metingen tegelijkertijd te laten verl~pen, waarbij 

van iedere meting om en om een stimulus wordt aangeboden (Jesteadt, 

1980). Hierdoor. worden stimuli met verschillende parameters 

redelijk willekeurig aangeboden. 

De simpele up-down methode is alleen geschikt voor de bepaling van 

het 50%-punt van de psychometrische funktie. Als we geinteresseerd 

zijn in het verdere verloop van de psychometrische funktie rond dit 

50%-punt, bijvoorbeeld ter bepaling van de standaarddeviatie van de 

onderliggende gaussverdeling, zullen we meerdere punten van deze 

kromme moeten kennen. Hiervoor is de getransformeerde up-down 

methode ontwikkeld. Het principe van deze methode is gelijk aan die 

van de simpele up-down methode, het verschil is echter dat i.p.v. 

een beslissing- na iedere responsie, pas een beslissing over 

verandering van de stimulus wordt genomen na een bepaalde serie van 

trials. Het is daarbij de bedoeling de uitkomst van het experiment 

te sturen naar een ander dan het 50%-punt van de psychometrische 

funktie. De kern van de getransformeerde up-down methode ligt in de 

vorm waaraan de serie van responsies van de trials moet voldoen. 

zo'n groep trials noemen we een ~' en het maximaal aantal trials 

in een blok noemen we de blokgrootte, deze zullen we aanduiden met 
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K. Binnen een blok is het stimulusnivo steeds konstant, van het ene 

naar het andere blok woràt steeds een beslissing genomen of de 

stimulussterkte met een stapgrootte verhoogd danwel verlaagd zal 

worden. Deze beslissing gebeurt op grond van een decisie-regel, 

welke Levitt (1971) definieert als: "the particular combination of 

judgements that gives rise to the decision DOWN (or UP)". Deze 

beslissing wordt genomen, onafhankelijk van de richting van het 

meetproces op dat moment. Het niet voldoen aan de decisie-regel om 

de stimulus met een stapgrootte te verlagen, houdt in dat de 

stimulus met een stap zal worden verhoogd. Als voorbeeld nemen we 

een blokgrootte K = 2. De decisie-regel zou kunnen zijn dat het 

proces omlaag verloopt na twee positieve responsies, [++], dit 

betekent dan dat de meting omhoog verloopt na minstens é/n negatieve 

responsie, [-] of [+-]. We zien hier dat de eigenlijke bloklengte 

niet gelijk hoeft te zijn aan de blokgrootte; na een negatieve 

responsie kan direkt worden overgegaan naar een volgend blok. De 

kans op een positieve responsie is P, deze is afhankelijk van het 

stimulusnivo j. De kans op twee positieve responsies is dan P4 , de 

kans op minstens "'"' een negatieve responsie is 1 - p2. ; het 

konvergentiepunt van zo'n meting ligt dan op het punt waarvoor geldt 

P2 = 1 - P2.. Dit is het punt P = 70.7% van de psychometrische 

funktie. Door andere konfiguraties van de decisie-regel zal het 

meetproces naar een ander punt van deze funktie konvergeren. 
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II.2 Een nieuw perspektief 

Zoals we zullen zien biedt het nieuwe mogelijkheden om de betekenis 

van de decisie-regel te wijzigen. We zullen de UPsweeps en 

DOWNsweeps in het vervolg apart bekijken en de decisie-regel 

koppelen aan de richting van het experiment op een bepaald moment. 

Na ieder blok kan de richting die het proces op dat moment heeft of 

gehandhaafd worden of omkeren. In die zin kunnen we een 

decisie-regel bekijken als een omkeer-regel, die dan afhankelijk is 

van de richting van het proces. Op deze manier ontstaat er een 

aparte omkeer-regel voor de UPsweeps en een aparte regel voor de 

DOWNsweeps. Ook nu kunnen we de kans op omkering uitdrukken in de 

kans P op positieve responsie. We gebruiken q+ voor de omkeerkans 

tijdens een UPsweep en Q- voor de omkeerkans tijdens een DOWNsweep. 

Een voordeel van deze manier van beschrijven is dat de nadruk op de 

omkeerpunten komt te liggen, en dit zijn ook juist de punten waarop 

de uitkomst van een experiment wordt gebaseerd. Maar het grootste 

voordeel ligt in de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal 

bruikbare meetprocedures. 

Het konvergentiepunt van een proces, gedefinieerd in bovenstaande 

termen, wordt natuurlijk bepaald door 

omkeerkansen aan elkaar gelijk zijn 

Levitt-procedure uitdrukken in Q+ en Q 

omkering tijdens een UPsweep - Q + is 

het punt waar de beide 

+ -( Q = Q ) • A 1 s we - e e n 

geldt dat de kans op geen 

en de kans op omkering 

tijdens een DOWNsweep Q Omdat bij Levitt de decisie-regel 

onafhankelijk is van de richting van de sweep zijn deze kansen aan 

elkaar gelijk. Dit leidt tot de relatié: 
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+ 
Q + Q = ( 1 ) 

Dit heeft een belangrijke konsekwentie, namelijk dat Q+ en Q in 

het konvergentiepunt altijd 1/2 zijn. Als we het voorbeeld met 

K = 2 verder uitwerken krijgen we voor de kans op omkering tijdens 

een UPsweep, [++]: 

+ 2 
Q = p ( 2) 

En voor de omkeerkans tijdens een DOWNsweep, na minstens een 

negatieve responsie, [-] of [+-]: 

2 
Q = 1 - p ( 3) 

Konvergentie van deze procedure vindt plaats in het punt waar 

Q+ = Q- , dit is het punt P = 0.707. 

Nu we de decisie-regel afhankelijk hebben gemaakt van de richting 

van het proces, zijn we echter niet gebonden aan vergelijking (1). 

We kunnen Q + en Q bijvoorbeeld symmetrisch maken rondom het 

konvergentiepunt door ze iets anders te definieren. een 

willekeurige funktie (F) van P is 

+ 
Q = F (P) ( 4) 

dan kunnen we Q als dezelfde funktie van 1 - P nemen: 

Q = F [ ( 1-P)] ( 5) 

In de praktijk betekent dit dat in de omkeer-regel voor de UPsweep 
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de aantallen juiste en onjuiste responsies worden verwisseld ten 

opzichte van de omkeer-regel voor de DOWNsweep. Het 

konvergentiepunt 

omkeerkansen {Q+ 

zal op deze manier het punt P = 1/2 zijn, maar de 

en Q ) in dit punt zijn kleiner dan 1/2. Dit 

betekent dus dat er in vergelijking tot Levitt relatief minder 

omkeringen zullen plaatsvinden in het konvergentiepunt, maar juist 

meer iets van dit punt verwijderd. Het voordeel hiervan zal 

duidelijk worden gemaakt bij de bespreking van de experimentele 

verifikaties van de ontwikkelde theorie (zie ook de Boer e.a., 

1984). Als voorbeeld van symmetrische omkeer-regels nemen we weer 

een blokgrootte K = 2. Omkering tijdens een UPsweep moet 

plaatsvinden na twee positieve responsies [++], zoals bij Levitt; 

omkering tijdens een DOWNsweep moet pas plaatsvinden na twee 

negatieve responsies [--]. Dit betekent voor de omkeerkans tijdens 

een DOWNsweep: 

2 
Q = (1 - P) ( 6) 

In het konvergentiepunt hebben Q+ en Q nu dus een waarde van 1/4. 

Door vergroting van de blokgrootte kan deze waarde steeds kleiner 

worden gemaakt. + Als we de omkeerkansen Q en Q uitzetten als 

funktie van de kans op positieve responsie P krijgen we een 

overzicht van de konvergentiewaarden van Q en P in een procedure 

(figuur 3). Aan de hand van deze figuur kunnen onbeperkt 

konfiguraties ·worden bedacht, waarbij de waarden van P en van Q+ en 

Q in het konvergentiepunt eenvoudig kunnen worden afgelezen (zie 

pijltjes in figuur 3). Hierin is ook duidelijk te zien wat het 

principiele verschil is tussen een Levitt-procedure (gestippelde 

kromme) en een procedure volgens de symmetrische omkeer-regels. 



17 

Kombinaties van beide benaderingen bestrijken op deze manier het 

+ -hele domein van Q , Q en P. 
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Fig. 3 Een Q - P diagram 
Uitgezet zijn de omkeerkansen Q+ en Q- tegen de kans 
P op positieve responsie voor het geval van 
symmetrische omkeer-regels met blokgrootte k = 2. Het 
snijpunt levert het konvergentiepunt van de procedure 
(zie pijltjes). De gestreepte kromme hoort bij een 
Levitt-procedure met K = 2. 
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III. Een analytische benadering 

III.1 De evenwichtsverdeling 

We bekijken nu alle mogelijke situaties die tijdens een meting op 

een bepaald stimulusnivo j kunnen voorkomen. We onderscheiden 

hierbij twee soorten omkeringen, aan het eind van een UPsweep zal 

een A-type omkering plaatsvinden, na een DOWNsweep z~l een V-type 

omkering plaatsvinden (zie figuur 4). De aantallen omkeringen op 

nivo j zullen we aangeven met Aj resp. ~ 

J+l 

J 

Fig. 4 Een overzicht van alle mogelijke situaties 
(kruisingen en omkeringen) die op stimulusnivo j en 
j+1 kunnen voorkomen. 

Verder zijn er een aantal kruisingen van nivo j tijdens een UPsweep, 

aangeduid door c: , en een aantal kruisingen in de andere richting 
J 

--aangegeven met Cj . Het aantal keren dat het nivo j op welke manier 

dan ook (omkeringen en kruisingen) bereikt wordt zullen we aangeven 

met N· 
J 

, het aantal doorgangen door j . Er geldt dus: 

+ 
N = c + c + A + V (7) 

j j j j j 

Over alle nivo's j bekeken zal Nj een bepaalde verdeling te zien 
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geven rond een evenwichtswaarde, het konvergentiepunt. Voor deze 

verdel~ng van nivo-doorgangen zullen we nu een uitdrukking gaan 

afleiden die geldig is in het geval van een extreem lang experiment. 

In het verloop van een stabiel experiment zal ieder nivo j dat 

gekruist wordt tijdens een UPsweep uiteindelijk weer gekruist worden 

tijdens een DOWNsweep. Dit betekent dat het aantal kruisingen 

omhoog gelijk is aan het aantal kruisingen omlaag, dus 

+ 
c = c = c ( 8) 

j j j 

Uit de de fini tie van de omkeerkansen Q + en Q volgt dat het aantal 

omkeerpunten op nivo j gelijk is aan het aantal malen dat nivo j in 

ieder geval bereikt wordt vanuit een bepaalde richting, maal de kans 

dat het proces op dit nivo zal omkeren naar de andere richting: 

+ + 
1\ = (C + A ) Q ( 9) 

j j j j 

V = (C + V ) Q ( 1 0 ) 
j j j j 

het Het verschil tussen het aantal doorgangen op nivo j+1, Nj+1 , en 

aantal doorgangen op nivo j, Nj , kan alleen onstaan dankzij het 

voorkomen van omkeerpunten. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in 

figuur 4. Hieruit zien ·we dat een V-type omkering op nivo j maakt 
";' 

een groter is dan Nj , zo ook een zelfde soort omkeerpunt 

op nivo j+1. Een zelfde redenering geldt voor de omkeerpunten van 

de vorm 1\ , deze maken echter N j+1 

levert dit: 

;'" een kleiner dan Totaal 



N 
j+1 

- N 
j 

= V 
j+1 

+ V - <A 
j j+1 

+ 1\ ) 
j 

( 1 1 ) 
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Substitueren van de vergelijkingen (7) t/rn (10) in deze laatste 

vergelijking (Appendix A) levert een relatie tussen Nj en Nj+ 1 van 

de vorm: 

N 
j+1 

( 1 + s 
j+1 

):N (1-S) (12a) 
j j 

waarin de parameter S wordt gedefinieerd door: 
j 

+ 
Q Q 

j j 
s = -------------- ( 12 b) 

j + 
2 Q Q 

j j 

Vergelijking 12a is een rekurrente betrekking die ons in staat stelt 

Nj+1 te berekenen uit Nj en omgekeerd. Deze betrekking definieert 

op deze rnanier de evenwichtsverdeling van de nivo-doorgangen. We 

kunnen nu voor elke omkeer-regel de vorm van de evenwichtsverdeling, 

N· 
J als funktie van j ' berekenen. Deze N· 

J 
hangt, via de 

omkeer-regels af van de detektiekansen Pj • De Nj -verdeling geeft 

zodoende de verdeling van de aan te bieden stimuli in een extreem 

lang experiment. 

Op een zelfde rnanier kunnen we nu ook rekurrente betrekkingen vinden 

voor de evertwichtsverdeling van de ornkeerpunten. Het is echter 

eenvoudiger om Aj en Vj in termen van N j te berekenen (Appendix 

A): 
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Achteraf vermelden we nog eens dat de theorie slechts de 

omkeerkansen Q+ en Q gebruikt, maar onafhankelijk is van de 

manier waarop deze van de detektiekans P afhangen. Ze geldt dus 
+ 

voor alle regels waardoor Q· 
J 

en Q· 
J 

eenduidige funkties van Pj zijn 

(de kans op hetzelfde nivo j) ' maar ook voor regels waarbij o+ en 

Q afhangen de waarde p verschillende nivo 
, 

van van over s' 

procedures waarin sprake is van een zeker geheugen. Bovendien zijn 

geen beperkingen aan de vorm van de psychometrische funktie gesteld, 

zodat we de theorie ook kunnen toepassen in het geval van 

meerkeuze-experimenten (Appendix B). 
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III.2 Wat een evenwichtsverdeling ons vertelt 

We zullen nu voorbeelden gaan bekijken van evenwichtsverdelingen die 

berekend zijn volgens de betrekking voor We richten ons 

hierbij vooral op procedures die het 50%-punt van de psychometrische 

funktie als konvergentiepunt hebben. Dit, omdat we later, als 

verifikatie van de theorie, toonhoogte-experimenten zullen doen, 

waarbij we juist dit konvergentiepunt zullen toepassen. Bij alle 

theoretische voorbeelden gaan we uit van een psychometrische funktie 

Pj met een bijbehorende gauss-verdeling met een gemiddelde van nul 

en een standaarddeviatie ~. Deze verdeling wordt steeds aangegeven 

met een stippelli~î in de figuren. De stapgrootte van het 

experiment is steeds 0.1 er. 

In figuur 5 zien we een berekende evenwichtsverdeling van de simpele 

up-down methode (blokgrootte K = 1). De_doorgetrokken lijn in de 

bovenste helft van de figuur is de Nj -verdeling. Deze funktie- is 

op zo n rnanier genormaliseerd dat het maximurn van de funktie 1 is. 

Hoewel Nj als een kontinue funktie is weergegeven hebben natuurlijk 

alleen diskrete waarden van j betekenis, deze zijn echter ter 

verduidelijking van het verloop met elkaar verbonden door rechte 

lijnen. In de onderste helft van de figuur zien we de 

evenwichtsverdelingen van de twee soorten omkeerpunten <A en V) en 

van de som van deze twee funkties. Deze verdelingsfunkties zijn op 

zo'n manier genormaliseerd dat de somfunktie een maximurn 1 heeft. 
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Op een zelfde manier is in figuur 6 een uitwerking van een 

experiment met blokgrootte K = 2 te zien. De omkeer-regel hierbij 

is zodanig dat tijdens een UPsweep omkering plaatsvindt na twee 

positieve responsies en tijdens een DOWNsweep omkering na twee 

negatieve responsies. Dit leidt tot omkeerfunkties Q~ en Q zoals 

beschreven door de vergelijkingen (2) en (6). We zien dat de 

evenwichtsverdeling Nj nu wijder is dan in het geval van de simpele 

up-down methode. De verdelingen van de omkeerpunten liggen verder 

uit elkaar. Dit korrespondeert met het feit dat de omk~erkansen Q+ 

en Q in het konvergentiepunt lager zijn (Q+ = Q- = 1/4) dan in het 

.... -geval K = 1, waar Q = Q = 1/2. 

De verdelingsfunkties van de omkeerpunten komen nog verder van het 

konvergentiepunt af te liggen in het geval we een blokgrootte van 

K = 4 nemen. Als we de omkeer-regels zo definieren dat 

+ 4 
Q = p 

j j 

dus omkering tijdens de UPsweep na [++++], en 

4 
Q :(1-P) 

j j 

( i 5 ) 

( 16 ) 

dus omkering tijdens een DOWNsweep na [----], dan vinden we 

verdelingsfunkties zoals te zien in figuur 7. Het valt hierbij op 

dat de verdelingen van de omkeerpunten zo ver uit elkaar liggen dat 

de somfunktiè van deze · twee verdelingen een deuk heeft rond het 

konvergentiepunt. We kunnen nu verwachten dat de lengte van een 

sweep in dit geval duidelijk groter zal zijn dan in het geval K = 1. 
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We definieren de gemiddelde sweep-lengte als het gemiddelde aantal 

blokken waaruit een sweep bestaat. Nu we de verdelingsfunkties van 

zowel de doorgangen als de omkeerpunten kennen, kunnen we op 

eenvoudige wijze de te verwachten gemiddelde sweep-lengte berekenen. 

Deze kan namelijk verkregen worden uit het quotient van het totale 

aantal blokken in een experiment en het totaal aantal omkeerpunten 

tijdens een experiment. Deze worden beide berekend door sommatie 

van de verdelingsfunkties over de stimulus-index j. Een overzicht 

van op deze manier verkregen waarden van de gemiddelde sweep-lengten 

wordt in tabel I gegeven. Hier worden verschillende soorten 

procedures (waarvan sommige nog zullen worden besproken) en meerdere 

stapgrootten naast elkaar gezet. Wat in ieder geval direkt opvalt 

is de duidelijke toename van de gemiddelde sweep-lengte met de 

toename van de blokgrootte K~ 

In figuur 8 zien we de verdelingsfunkties van de zogenaamde 

"best-out-of-five" methode. Deze methode is gebruikt door Levitt en 

Rabiner (1967). Het konvergentiepunt van deze methode is wederom 

het 50%-punt. De omkeer-regels zijn zodanig dat tijdens een UPsweep 

omkering plaats vindt na minstens drie positieve responsies in een 

serie van vijf trials. Omgekeerd vindt tijdens een DOWNsweep 

omkering plaats na minstens drie negatieve responsies in een serie 

van vijf trials. We geven deze regels aan met de aanduiding "3/5" 

("drie-uit-vijf"). De omkeerkans c+ wordt gegeven door: 

+ 5 
Q = 6 p 

4 
- 15 p 

3 
+ 10 p (17) 
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De omkeerkans Q+ krijgen we door het vervangen van P door 1 - P in 

bovenstaande vergelijking. Het opvallende bij deze methode is dat 

de kansen Q~ en Q zowel voldoen aan het kriterium van Levitt, 

vergelijking (1), als aan de symmetrische regels uit vergelijking 

(4) en (5). We zien in figuur 8 dat de verdelingsfunktie N' 
J 

bij 

deze methode aanmerkelijk smaller is dan bij de hiervoor beschreven 

methoden. In tabel I is ook te zien dat de gemiddelde . sweep-lengte 

ongeveer gelijk is aan die van de simpele up-down methode. Deze 

smalle Nj -verdeling suggereert dat de 3/5-methode een efficiente 

methode zou zijn voor de bepaling van de 50%-drempelwaarde. 

Op dit punt aangeland wordt het belangrijk wat meer in te gaan op de 

vraag welke methode voor welke situatie het meest geschikt is. Het 

antwoord kan op verschillende doeleinden worden gebaseerd. 
~ 

Een doel 

kan zijn om binnen een eindig aantal trials een zo goed mogelijke 

schatting van de drempelwaarde te verkrijgen. Een ander doel kan 

zijn om zowel een goede schatting ~an de drempelwaarde als van de 

standaarddeviatie van de psychometrische funktie te verkrijgen. Het 

kan ook de bedoeling zijn om zo weinig mogelijk stimuli in de buurt 

van het konvergentiepunt te hoeven aanbieden (de Boer e.a., 1984). 

In ieder geval zullen we voor een reele beoordeling van de 

doelmatigheid van een procedure meerdere parameters van het 

experiment moeten bekijken. 
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TABEL I 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blok Omkeer- Stap- Gemiddelde Gemiddelde Standaard-

grootte kans grootte sweep- blok- deviatie 
(K) + (in a- ) lengte lengte . van N· 

Q (aantal (aantal (aanta~ 
j blokken) trials) stappen) 

p 0. 1 1. 93 1.0 2.56 
j 0.2 1. 86 1.0 1. 84 

0.4 1 • 76 1.0 1. 35 
1.0 1.54 1.0 0.94 

2 
2 p 0. 1 3.54 1.5 3.08 

j 0.2 3.22 1.5 2. 18 
0.4 2.77 1.5 1. 56 
1 • 0 2. 11 1.5 1. 04 

4 
4 p 0. 1 8.93 1. 93 4.31 

j 0.2 6.73 1. 97 2.90 
0.4 4.83 2.03 1. 95 
1 . 0 3.02 2. 12 1.22 

3/5 Vgl. 17 0. 1 1. 87 4.55 1. 89 
0.2 1. 77 4.53 1. 38 
0.4 1 . 61 4.50 1. 04 
1.0 1. 38 4.41 0.76 

2 
2 p 0. 1 1. 91 1. 70 2.23 

Levitt j 0.2 1. 84 1. 70 1. 70 
0.4 1. 72 1. 69 1. 25 
1.0 1. 49 1. 66 0.88 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel I Overzicht van theoretisch 
berekende gemiddelde sweeplengten, 
gemiddelde bloklengten en standaarddeviaties 
van de Nj -verdeling. 
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III.3 Afgeleide parameters 

~ Een van de parameters die we m.b.v. de verdelingsfunkties van de 

doorgangen en omkeerpunten kunnen berekenen is de gemiddelde 

bloklengte. Zoals we eerder hebben gezien hoeft de eigenlijke 

bloklengte niet gelijk te zijn aan de blokgrootte. In veel gevallen 
.. ~ 

kan bij een getransformeerde up-down methode na een trial al naar 

een volgend blok worden overgegaan als binnen dit blok niet meer aan 

de omkeer-regel kan worden voldaan. We kunnen voor ieder nivo j 

uitrekenen wat de kansen zijn op een bepaalde bloklengte. Door 

vermenigvuldiging met de Nj -verdeling en middelen over alle 

mogelijke 
. , 

n1VO S j krijgen we de gemiddelde bloklengte tijdens een 

experiment (Appendix C). Aan de hand van deze grootheid krijgen we 

een indruk van de totale lengte (duur) van een experiment. We zien 

dan dat de 3/5-methode niet zo efficient is als de smalle 

Nj -verdeling hiervan ons zou doen vermoeden. De gemiddelde 

bloklengte is namelijk groot t.o.v. de bloklengte bij andere 

procedures. 

Een andere grootheid die ons iets vertelt over de efficientie van 

een methode is de standaarddeviatie van de Nj -verdeling. De 

verhouding tussen deze standaarddeviatie en de gemiddelde 

sweep-lengte is namelijk een maat voor de konvergentiesnelheid van 

de procedure. Als de gemiddelde sweep-lengte aanmerkelijk kleiner 

is dan tweemaal de standaarddeviatie zullen de gemiddelden van twee 

opeenvolgende omkeerpunten soms lang aan een kant van het 

konvergentiepunt blijven liggen. De konvergentiesnelheid is dan 

laag. Tabel I geeft de waarden van de standaarddeviatie van de 
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Nj -verdeling uitgedrukt in termen van j voor verschillende 

procedures. Als we deze waarden vergelijken met de bijbehorende 

gemiddelde sweep-lengten zien we dat de simpele up-down methode een 

relatief langzame konvergentie te zien zal geven (Smoorenburg e.a., 

1983). De methoden met blokgrootten K = 2 of K = 4 geven een veel 

betere aanpassing tussen de standaardeviatie en de sweep-lengte te 

zien. We moeten steeds voor ogen houden dat een toename van de 

stapgrootte de nauwkeurigheid van een meting verkleint. We zullen 

aan de hand van het doel van een experiment voor deze stapgrootte 

een compromis moeten zoeken tussen efficientie en nauwkeurigheid. 
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III.4 Een Levitt-procedure 

We kijken nog even naar een methode die ~ konvergeert naar het 

50%-punt. Hiervoor hanteren we de omkeer-regels zoals gedefinieerd 

door Levitt, de omkeerkansen Q+ en Q worden in het geval van een 

blokgrootte K = 2 gegeven door de vergelijkingen (2 ). en (3). Het 

konvergentiepunt ligt nu in het punt P = 0.707. Figuur 9 geeft de 

verdelingsfunkties die hier bij horen. Ook nu k~nnen we de 

gemiddelde sweep-lengte, de gemiddelde bloklengte en de 

standaarddeviatie van de N· -verdeling J berekenen. Een overzicht 

hiervan staat in tabel I. De N· -verdeling J zal voor kleine 

stapgrootten nagenoeg 
".". 

geheel aan een kant van het 50%-punt liggen. 

Dit maakt het zinvol om twee van dit soort experimenten te gebruiken 

ter bepaling van het 50%-punt. Het andere experiment moet dan 

natuurlijk konvergeren naar een waarde links van dit 50%-punt. Als 

we deze twee metingen tegelijkertijd laten verlopen, waarbij we om 

en om van iedere meting een trial of een blok nemen, hebben we een 

procedure die zoveel mogelijk het 50%-punt vermijdt. De 

resulterende verdelingen zullen min of meer onafhankelijk zijn en 

anticipatie van een proefpersoon wordt haast uitgesloten. Deze 

methode is door Jesteadt (1980) gebruikt voor de bepaling van 

toonhoogten. De berekende parameters in tabel I laten zien dat deze 

methode uitermate geschikt is voor dit soort van experimenten ! 
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IV. Experimentele bevindingen 

IV.1 Simulatie van adaptieve procedures 

Door middel van komputersimulaties van experimenten kijken we naar 

de mate van overeenkomst van de ontwikkelde theorie met. de praktijk. 

Deze simulaties maken het mógelijk zeer lange experimenten uit te 

voeren. Eij de ontwikkeling van de theorie zijn ~e er ook van 

uitgegaan dat een experiment zeer lang wordt voortgezet. In een 

komputersimulatie wordt een proefpersoon vervangen door een 

wiskundig beslissingsalgoritme met een bepaalde kansverdeling. De 

kans op positieve responsie is in overeenstemming met de kans die 

volgt uit een gaussische kansdichtheid met standaarddeviatie ~. 

stapgrootte is steeds een bepaalde fraktie van deze er. 
De 

Alle 

omkeer-regels die we in het voorafgaande hebben besproken zijn 

opgenomen in simulatie-experimenten. Deze experimenten bestaan 

steeds uit runs van 500 omkeerpunten. Deze lengte is in de praktijk 

van een psychofysische meting zelfs niet bij benadering in é{n run 

te gebruiken. De resultaten van de simulaties zijn te vinden in 

Appendix D. Vergelijking hiervan met de theoretische krommen (welke 

zijn gestippeld in de figuren) laat zien dat de theorie zeer goed 

gebruikt kan worden om de verdelingsfunkties van omkeerpunten en 

vooral van doorgangen van een zeer lang experiment te voorspellen. 
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IV.2 Psychofysische experimenten 

Het doel van de theorie is het voorspellen van de resultaten van een 

reeel psychofysisch experiment. Daarom is het interessant te 

bekijken hoe de verdelingsfunkties van doorgangen en omkeringen zich 

gedragen bij relatief korte meetseries. Hiervoor gebruiken we een 

meetprocedure waarbij de toonhoogten van twee sinusvormige signalen 

met elkaar moeten worden vergeleken. De ene stimulus,_de testtoon, 

heeft een konstante frekwentie fT , de andere stimulus, de 

vergelijkingstoon, heeft een frekwentie fc welke steeds wordt 

veranderd met een bepaalde stapgrootte. De volgorde waarin de twee 

signalen in een trial worden aangeboden is willekeurig. De 

proefpersoon moet van een trial aangeven of de laatst aangeboden 

toon hoger dan wel lager in toonhoogte is dan de eerste. Als we de 

keuze dat fc hoger is dan fT beschouwen als de positieve responsie 

kunnen we de kans op zo'n responsie uitzetten tegen fc . We krijgen 

dan een zelfde psychometrische funktie als in figuur 1. Het punt 

waarin we in eerste instantie zijn geinteresseerd is het 50%-punt, 

in dit geval het punt waar fc gelijk is aan fT . Hierbij valt op 

te merken dat dit juist in het gebied ligt waar de onzekerheid 

omtrent een juiste beslissing voor de proefpersoon het grootst is. 

De stimuli zijn in dit gebied moeilijk van elkaar te onderscheiden. 

Het gevaar is nu groot dat, als we hier een simpele up-down -methode 

gebruiken, de test voor een proefpersoon uiterst saai en vermoeiend 

wordt. Om dit te vermijden moet het experiment zo ingericht worden 

dat de stimuli steeds van het ene gebied van redelijke zekerheid 

duidelijk lager resp. hoger dan via het 

onzekerheidsgebied naar het andere zekerheidsgebied (fc duidelijk 
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hoger resp. lager dan fT ) lopen. We eisen nu dus een grotere 

sweeplengte. We zien hier de noodzaak van de symmetrische 

omkeer-regels, die aan de hier gestelde eisen voldoen. 

De testtoon heeft een vaste frekwentie van 880 Hz. De signaalduur 

van testtoon en vergelijkingstaan is 500 ms, ze worden gescheiden 

door een pauze van 100 ms. Het signaal wordt aan. beide oren 

toegevoerd op een nivo van 70 dB SPL via een hoofdtelefoon. Na het 

aanbieden van de stimuli wordt de proefpersoon 2 sekonden tijd 

gegeven om zijn responsie kenbaar te maken door middel van twee 

drukknoppen. Direkt na het indrukken van 
~, 

een van de twee 

drukknoppen wordt doorgegaan met een volgende trial. Als na die 2 

sekonden geen keuze is gemaakt wordt dezelfde trial herhaald. Het 

experiment wordt voortgezet tot er 26 omkeerpunten (25 sweeps) zijn 

bereikt. Het meetproces is volledig geautomatiseerd. Een 

beschrijving van de hiervoor gebruikte meetapparatuur wordt gegeven 

in appendix E. 

Om de resultaten van een adaptieve procedure te kunnen vergelijken 

met de resultaten van een andere, konventionele, meetprocedure 

gebruiken we de zogenaamde "methode der konstante stimuli". Hierbij 

worden in een willekeurige volgorde stimuli aangeboden met een reeks 

frekwenties fc die een bepaald domein rondom de frekwentie van de 

testtoon bestrijken. Deze frekwenties liggen steeds een stapgrootte 

van elkaar verwijderd. Iedere frekwentie komt hierbij een zelfde 

aantal keren aan de beurt, in ons geval 20 keer. De frekwentie van 

de testtoon blijft steeds 880 Hz. We vragen de proefpersoon een 

zelfde soort keuze te maken als bij de adaptieve procedure en 

definieren ook een positieve responsie op een zelfde manier. We 
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kunnen nu de kans op positieve responsie uitzetten als funktie van 

de frekwentie van de vergelijkingsteen door het relatieve aantal 

positieve responsies te bekijken. We krijgen zodoende direkt een 

schatting van de psychometrische funktie. De lengte van dit 

experiment is echter aanzienlijk groter (ongeveer 4 maal) dan de 

lengte van een adaptieve procedure ! We zullen de standaarddeviatie 

~ die hieruit af te leiden is vergelijken met de ~ die we met de 

adaptieve procedure kunnen bepalen. 

Er zijn vele experimenten gedaan, waarbij steeds verschillende 

blokgrootten en stapgrootten zijn gebruikt. Om vergelijking 

mogelijk te maken zullen we ons hier beperken tot blokgrootte K = 2. 

Omdat het ons in dit geval om een bepa~ing van de standaarddeviatie 

van de psychometrische funktie gaat, moeten we een kompromis vinden 

voor een stapgrootte die aan de ene kant een redelijke 

konvergentiesnelheid oplevert, maar aan de andere kant een zinvolle 

bepaling van ~ toestaat. Empirisch is hiervoor gevonden een 

stapgrootte van rond 0.2 ~. Omdat deze ~ niet van te voren bekend 

is wordt voorafgaande aan de echte meting een crienterende meting 

gedaan met behulp van de eerder beschreven Jesteadt-procedure, omdat 

in de praktijk blijkt dat deze methode snel een ordegrootte van ~ 

kan opleveren. Aan de hand hiervan wordt de stapgrootte voor de 

adaptieve procedure en voor de methode der konstante stimuli 

bepaald. Resultaten van experimenten met verschillende 

proefpersonen zijn te vinden in appendix F. Drie van de vier 

proefpersonen (I t/m III) zijn muzikaal getraind, wat een voordeel 

oplevert ten aanzien van toonhoogte-diskriminatie. De stapgrootten 

hierbij kunnen dan ook kleiner worden gekozen dan bij een vierde 

proefpersoon (IV) welke geen muzikale training bezit. De 
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meetresultaten van proefpersoon I zullen we hier uitwerken: Uit 

vergelijking met theoretische krommen met verschillende stapgrootten 

(in termen van ~) vinden we zowel voor de psychometrische funktie 

als voor de verdelingsfunktie Nj een zo goed mogelijke overeenkomst 

bij een stapgrootte van 0.3 ~. Dus 0.3 ~ komt overeen met 0.2 Hz 

(de stapgrootte in het experiment). Hieruit volgt dan een 

standaarddeviatie van 0.67 Hz. De overeenkomst tussen de resultaten 

van beide meetmethoden is in dit geval goed te noemen. We 

konkluderen uit deze en andere metingen dat onze theorie te 

gebruiken is voor een schatting van de ~ uit de verdelingsfunktie 
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V. Al ternatie··e meetprocedures 

V.1 De P.E.S.T.-procedure 

Een meetmethode die weliswaar valt onder de adaptieve procedures, 

maar toch een iets ander karakter draagt dan de getransformeerde 

up-down methoden is de P.E.S.T. ("Parameter Estimation by 

Sequential Testing") - procedure, ontwikkeld door Taylor en Creelman 

(1967). Bij deze methode wordt niet alleen het stimulusnivo steeds 

veranderd met een bepaalde stapgrootte, maar ook deze stapgrootte 

wordt aan de hand van de responsies veranderd tijdens het 

experiment. Bovendien is het omkeer-kriterium niet steeds 

hetzelfde, maar afhankelijk van het stadium waarin het experiment 

zich bevindt. Dit houdt in dat deze procedure niet zonder meer door 

onze theorie kan worden beschreven. We kunnen de omkeerkans onder 

bepaalde omstandigheden echter uitdrukken in Pj , en de stapgrootte 

dan konstant veronderstellen. Zodoende krijgen we dan een 

Nj -verdeling en afgeleide parameters die lijken op die van de 

3/5-methode. In deze vorm is de P.E.S.T.-procedure dus in ieder 

geval niet zo efficient, vooral vanwege een grote bloklengte. Maar 

nu is de variatie van de stapgrootte juist ingevoerd om het totale 

aantal trials te verminderen door het overslaan van stimulusnivo's. 

Dit overslaan van nivo's is echter moeilijk te beschrijven in onze 

termen omdat dan de betekenis van de stimulusindex j onduidelijk 

wordt. Een mogelijkheid zou zijn om niet de nadruk op de doorgangen 

te leggen maar uit te gaan van de omkeerpunten die kunnen optreden. 

Dit eist een volledig andere ontwikkeling. 



39 

V.2 Uitbreiding van de getransformeerde up-down methoden 

Alle voorbeelden van adaptieve procedures tot nu toe beschreven 

hebben betrekking op een psychometrische funktie waarvan de kans P 

loopt van 0 tot 100%. Zoals in appendix B staat beschreven hoeft 

dit niet altijd het geval te zijn. We kunnen onze theorie eenvoudig 

toepassen op meerkeuze-experimenten. We hebben daarvoor namelijk 

alleen het verband tussen Q en P nodig (figuur 3); aan de vorm van 

P zijn geen beperkingen gesteld. Bijvoorbeeld in het g~val van een 

twee-keuze experiment loopt de psychometrische funktie van 50 - 100 

%, we gebruiken dan alleen de rechterhelft van figuur 3. 

Als we een Levitt-procedure bekijken met bloklengte K = 2, zoals 

beschreven door vergelijkingen (2) en (3), ligt het konvergentiepunt 

hiervan bij P = 0.101. Dit punt blijft hetzelfde in een 

2AFC-experiment De vorm van de psychometrische funktie verandert 

nu zodanig dat P ligt tussen 1/2 en 1. Als we hiermee berekenen wat 

het konvergentiepunt is, aan de hand van de te verwachten 

omkeerpunten, blijkt dit konvergentiepunt niet overeen te komen met 

0.101. Er is sprake van een "bias". Voor een stapgrootte van 0.2~ 

zal het gemiddelde van de omkeerpunten ongeveer -.27 stapgrootten 

ten opzichte van P = 0.101 verschoven zijn. Deze bias wordt 

aanzienlijk minder en zelfs verwaarloosbaar in het geval van 3AFC

en 4AFC-experimenten met een zelfde blokgrootte (K = 2). De 

afwijking is eveneens verwaarloosbaar als de blokgrootte, in het 

geval van een 2AFC-procedure, wordt vergroot. De bias wordt 

veroorzaakt door het feit dat de omkeerkansen Q+ en Q in een 

meerkeuze-experiment niet symmetrisch liggen rond het 

konvergentiepunt, waardoor de verdelingsfunkties van de omkeerpunten 
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niet op gelijke afstand van dit punt liggen. Deze afwijking is dus 

fundamenteel. 

Doordat we de decisie-regel afhankelijk hebben gemaakt van de 

richting van het proces, kunnen we de getransformeerde up-down 

methoden nog verder uitbreiden, door ook de blokgrootte. afhankelijk 

te maken van die richting. We kunnen (als extreem voorbeeld) eisen 

dat omkering tijdens een UPsweep plaatsvindt na z~s positieve 

responsies (K = 6), de omkeerkans wordt dan: 

+ 6 
Q = p ( 18) 

j j 

""' en omkering tijdens een DOWNsweep na een negatieve responsie (K- 1) 

wat een omkeerkans levert van: 

Q = 1 - p ( 1 9) 
j j 

Het konvergentiepunt ligt in deze situatie bij P = 0.78 (in de buurt 

van het konvergentiepunt in het geval van Levitt K = 2), de 

omkeerkansen Q+ -en Q in dit punt zijn 0.22. Door de grote 

blokgrootte (K = 6) zullen ook grote sweep-lengten optreden in deze 

buurt. Op deze manier zijn meerdere modifikaties te bedenken 

waarbij figuur 3 als leidraad kan dienen. Het voordeel van deze 

uitbreidingen is de vaak hogere konvergentiesnelheid, ten opzichte 

van een gewone Levitt-procedure, bij een zelfde konvergentiepunt. 
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VI. Di.skussie 

Een onderzoek naar reeds bestaande literatuur over verdelingsfunties 

bij adaptieve procedures levert weinig resultaat op. Een artikel 

dat enigszins in de buurt komt is dat van Cardozo (1965), die een 

kontinue meetmethode beschouwt als een soort adaptief proces. 

Hiervoor wordt een vergelijking opgesteld voor de verdeling van 

nivo's die worden bereikt. In termen van onze theorie wordt een 

verband afgeleid tussen Nj.1 , N j en Nj+1 voor K = 1. In die zin 

komen onze vergelijkingen (12a) en (12b) overeen met de relatie van 

Cardozo. Zijn funktie q(x) is ekwivalent met onze Sj -funktie. 

Cardozo gaat echter uit van zeer kleine stapgrootten, welke in het 

geval van echte adaptieve procedures niet efficient zijn. 

Het is belangrijk nog enige opmerkingen te plaatsen over de 

efficientie van een methode, zoals eerder besproken. Onze theorie 

is afgeleid uitgaande van zeer lange experimenten. In de praktijk 

kunnen we echter alleen een ensemble-gemiddelde verkrijgen van een 

zeer groot aantal kortere testen. Maar daarvoor zijn de parameters 

in tabel I, die een maat zijn voor de efficientie, slechts 

indikaties: een methode die volgens onze gegevens efficient blijkt, 

hoeft dat in de praktijk niet te zijn, echter als een methode 

volgens onze berekeningen juist niet efficient blijkt te zijn, zal 

hij dat in de praktijk ook zeker niet zijn. 
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De bepaling van de standaarddeviatie van de psychometrische funktie 

is door ons voornamelijk gebruikt ter verifikatie van de theorie 

over de verdelingsfunties. Maar deze ~-bepaling kan natuurlijk ook 

een doel op zich zelf zijn. Het is dan ook zeker belangrijk verder 

te onderzoeken wat de nauwkeurigheid van zo'n ~-bepaling is, en 

vooral hoe de nauwkeurigheid hiervan kan worden vergroot door een 

specifieke inrichting van het experiment. 

Nu we het gedrag van een proefpersoon in een zeer lang psychofysisch 

experiment kunnen beschrijven, zouden we de stap naar kortere, in de 

klinische praktijk bruikbare, meetseries kunnen maken. Als we deze 

testen echter korter gaan maken wordt de nauwkeurigheid van de 

plaats van het konvergentiepunt snel kleiner. Vanuit de parameters 

die we hebben afgeleid om een beeld van de konvergentiesnelheid van 

een methode te krijgen zouden we nu verder kunnen onderzoeken wat de 

waarde van de afgeleide parameters in korte experimenten is. Pas 

dan kunnen we uitspraken doen over een klinisch toe te passen 

procedure. Het is mijns inziens dan ook zeer belangrijk een 

systematisch onderzoek in te stellen naar het gedrag van 

proefpersonen (in een volgend stadium ook onder pathologische 

omstandigheden) in zeer korte experimenten. Dit is tot nu toe nog 

nooit gedaan, terwijl kennis van het menselijk gedrag onder 

menselijke omstandigheden toch het streven moet zijn van een 

gedragswetenschap. 



43 

Dankwoord 

Aan het einde van mijn afstudeeronderzoek wil ik iedereen bedanken 

die er toe heeft bijgedragen dat ik met plezier aan dit onderzoek 

gewerkt heb, waardoor het steeds in vooruitgang is geweest. Daartoe 

behoren Chris met zijn stagiaires die er voor zorgden dat de niet 

altijd welwillende meet- en computerapparatuur zoveel mogelijk 

aktief bleef, en ook steeds weer aangepast werd aan de eisen. 

Ook een speciale dank voor het werk van Anneke, Margriet en Wijnand, 

die menige uurtjes hebben opgeofferd aan het geduldig ondergaan van 

talloze experimenten. 

En natuurlijk een bijzonder woord van dank aan Prof. de Boer die 

mij in de gelegenheid heeft gesteld dit onderzoek in zijn 

laboratorium te verrichten. Onze samenwerking was steeds erg 

plezierig maar bovenal zeer leerzaam en stimulerend. Zijn heldere 

manier van denken heeft talloze deuren geopend welke geleid hebben 

tot het uiteindelijke resultaat. 



44 

Literatuur 

Boer, E. de (1980). Auditory physics. Physical principles in 

hearing theory I. Physics Reports Amsterdam 

Boer, E. de; Breugel, H. van (1984). Distribution of judgements 

in adaptive testing. Biologica! Cybernetics 50, 343 - 355 

Boer, E. de; Aardenne, A. van; Groot, W. de ( 1984). 

pitch measurement. (in voorbereiding) 

Automated 

Breugel, H. van (1983). Statistische detektiemethoden voor het 

auditieve systeem. Rapport Technische Hogeschool Eindhoven 

Breugel, H. van (1984). De inrichting van een psychofysische 

meting. J.D.van der Waals-koerier nr. 1984 - 4 T.H. Eindhoven 

Campbell, R.A. (1963). Detection of a noise signal of varying 

dur a ti on. JASA 35, 1732 - 1737 

Cardozo, B.L. (1965). Adjusting the method of adjustment: SD. 

versus DL. JASA 37, 786 - 792 

Jesteadt, W. 

judgements. 

(1980). An adaptive procedure for 

Perception and Psychophysics 28, 85 - 88 

Levitt, H.H. (1971) 0 Transformed up-down 

psychoacoustics. JASA 49, 467 - 477 

subjective 

methods in 



45 

Levitt, H.H. (1977). Adaptive testing in audiology. Proceeding of 

Danavox symposium Denmark 

Levitt, H.H.; Rabiner, L.R. 

in intelligibility testing. 

(1967). Use of a sequential 

JASA 42, 609 - 612 

strategy 

Plomp, R. (1962). Recente wijzig~ngen in de beschouwingswijze van 

de zintuigdrempel. Rapport IZF nr. 1962 - 14 Soesterberg 

Roufs; Duifhuis (1980). Licht en geluid. 

menselijke maat. Diktaat T.H.Eindhoven 

Fysische meting en 

Smoorenburg, G.F.; Raaij, J.L.; Mimpen, A.M. (1983). De 

audiomaat. Een automatische audiometer voor de bedrijfsaudiometrie. 

Rapport IZF nr. 1983 - 17 Soesterberg 

Taylor, M.M.; Creelman, C.D. 

estimates on probability function. 

(1967). P.E.S.T.: 

JASA 41, 782- 787 

Efficient 

Wetherill, G.B.; Levitt, H.H. (1965). Sequential estimation of 

points on a psychometrie function. The British Journal of 

Mathematicaland Statistical Psychology 18(1), 1 - 10 



APPENDIX A 

AFLEIDING VAN DE REKURRENTE BETREKKING 

De vergelijkingen die we gebruiken zijn: 

+ 
N = c + c +A + V (A.1)-

j j j j j 

+ 
c = c = c (A.2) 

j j j 

+ + 
A = (C +A) Q (A.3) 

j j j j 

V = (C + V ) Q (A. 4) 
j j j j 

N - N = V + V - CA + 1\) (A.5) 
j+1 j j+1 j j+1 j 

Uit (A • T) en (A.2) volgt: 

N = 2 c + A + V . (A.6) 
j j j j 

Vergelijkingen (A.3) en (A.4) kunnen worden omgeschreven naar 

uitdrukkingen voor V j en _ A j : 

+ 
A = R c (A.7) 

j j j 



A-2 
~~--""---

waarin: 

+ 
Q 

+ j 
R = -·-·--,-- (A. 8) 

j + 
1 - Q 

j 

Evenzo: 

V = R c (A. 9) 
j j j 

waarin: 

Q 
j 

R = ----·-- (A.10) 
j 

1 - Q 
j 

Als we de vergelijkingen (A.7) en (A.8) invullen in de relatie (A.6) 

krijgen we N· 
J 

alleen nog afhankelijk van R· 
J 

en c . 
J 

+ 
N = (2 + R + R ) c (A.11) 

j j j j 

We kunnen nu A , V en C elimineren uit vergelijking (A.5) door 

het samenvoegen van deze vergelijking met (A.7), (A.9) en (A.11), we 

krijgen dan een rekurrente betrekking tussen N en R: 

(A.12) 



A-3 

Hierin kunnen we R nog vervangen door een uitdrukking in Q, zodat we 

de uiteindelijke betrekking tussen N en Q krijgen: 

N ( 1 
j+1 

+ (--~:-:-~~-:) ) = 
2 - Q - Q j+1 

N (1 -
j 

waarbij we dan de anti-symmetrische term definieren als S. 

-
Door het substitueren van Cj uit vergelijkingen (A.11) 

(A.13) 

en (A.7) 

resp. 

en v· 
J 

(A.9) krijgen we de uitdrukkingen voor de omkeerfunkties Aj 
in termen van in Qj en Nj. 
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GEDWONGEN-KEUZE METHODEN 

Een bepaling van de gehoordrempel wordt meestal gedaan_ volgens de 

"ja/nee"-methode, waarbij een proefpersoon kenbaar moet maken of een 

stimulus ~ of~ waarneembaar is. Een probleem hierbij is dat 

de gemeten detektiekans P van de psychometrische funktie bij 

afnemende stimulussterkte niet nul blijkt te worden, maar naar een 

bepaalde andere waarde konvergeert, bijvoorbeeld P = 0.05. Dit 

wordt veroorzaakt door een zekere kans op een ja-antwoord terwijl er 

geen detektie plaatsvindt. Dit noemen we gissen. We zouden 

achteraf de psychometrische funktie hiervoor kunnen korrigeren. 

Een meetmethode die dit verschijnsel kan 

zogenaamde gedwongen-keuze methode. Bij 

proefpersoon aangeven in welke van een 

tijdsintervallen een stimulus aanwezig is. 

onderdrukken is de 

deze procedure moet een 

n aantal aangeboden 

De andere intervallen 

bevatten dan geen stimulus, echter wel een of andere aanduiding van 

het interval, akoestisch of optisch. De proefpersoon wordt op deze 

manier gedwongen om een keuze te maken. Beneden de gehoordrempel is 

hier dan pricipieel sprake van gissen. Deze giskans P' is nu 

echter goed gedefinieerd: 
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p = ( 8. 1 ) 
g n 

waarbij n het aantal intervallen is, dat wordt aangeboden. 

De verschillende methoden worden vaak aangeduid als 2AFC - ("two 

Alternative Forced Choice"), 3AFC - (enz.) procedures. De 

psychometrische funktie die ontstaat ten gevolge van het gebruik van 

een gedwongen-keuze methode is te zien in figuur 8.1. 

>..... -..J -ID 
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Fig. 8.1 De psychometrische funktie in het geval van 
een gedwongen-keuze experiment (gestreepte krommen, 
2AFC en 4AFC). 
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BEREKENING GEMIDDELDE BLOKLENGTE 

Voor de berekening van de gemiddelde bloklengte in een experiment 

moeten we eerst van ieder nivo j weten hoe groot de kans is op een 

bepaalde bloklengte. Voor een Levitt-procedure met blokgrootte 

K = 4 vinden we bijvoorbeeld: 

P = Kans op bloklengte [-] 
1 

= 1 - p (P is kans op positieve responsie) 

P = Kans op bloklengte 2 [+-] 
2 

= P (1 - P) 

P = Kans op bloklengte 3 [++-] 
3 2 

= P (1 - P) 

P = Kans op bloklengte 4 [+++-] of [++++] 
4 3 4 

= P (1 - P) + P 

"" De gemiddelde bloklengte op een nivo bedraagt dan: 

1·P + 2·P + 3·P + 4·P 
1 2 3 4 

Door weging van deze gemiddelde bloklengten per nivo j met de 

Nj -verdeling krijgen we de gemiddelde bloklengte over het gehele 

experiment. 



Bij de pFocedure met de symmetrische omkeer-regels hebben we steeds 

minstens twee manieren waarop een bepaalde bloklengte kan voorkomen, 

omdat de regels afhankelijk zijn van de richting. Omdat de kans op 

een UPsweep even groot is als de kans op een DOWNsweep zijn beide 

gelijk aan 1/2. Dus bij een blokgrootte van K = 4 krijgen we: 

p = Kans op bloklengte 1 ( [-] tijdens UP; [+] tijdens DOWN) 
1 

= 1/2 ( 1 - p) + 1/2 p = 1/2 

p = Kans op bloklengte 2 ( [ +-] UP; [-+] DOWN) 
2 

= 1/2 p ( 1 - P) + 1/2 ( 1 - P) p = p ( 1 - P) 

p = Kans op bloklengte 3 ( [ ++-] UP; [--+] DOWN) 
3 2 2 

= 1/2 p ( 1 - P) + 1/2 ( 1 - P) p = 1/2 p ( 1 - p) 

p = Kans op bloklengte 4 ([+++-] of [---+] of omkering) 
4 3 3 4 4 

= 1/2 p ( 1 - P) + 1/2 ( 1 - p) p + 1/2 ( 1 - p) + 1/2 p 

De verdere berekeningen gaan analoog aan die bij Levitt. 
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RESULTATEN SIMULATIE-EXPERIMENTEN 
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Fig. D.1 Resultaat in de vorm van 
verdelingsfunkties van doorgangen en 
omkeringen van een simulatie van een simpel 
up-down experiment, stapgrootte 0.1 ~. 
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Fig. D.2 Idem als fig. D.1 in het 
van symmetrische omkeer-regels 
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Fig. D.~ Idem als fig. D.1 in het geval 
van de best-out-of-five (3/5)-methode. 
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Fig. 0.5 Idem als fig. 0.1 in het geval 
van een Levitt-procedure met konvergentie 
naar P = 0.707, blokgrootte K = 2. 
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APPENDIX E 

MEETOPSTELLING TOONHOOGTE-EXPERIMENTEN 

Voor het uitvoeren van de toonhoogte-experimenten besch~kken we over 

een meetsysteem waarmee we een volledig geautomatiseerd 

meetprogramma kunnen afwerken. Centraal hierin staat een 

microprocessor-systeem (6809), dat via PIA's ("Peripheral Interface 

Adapter") en een IEEE-bus de signaalapparatuur stuurt. Dit wordt 

gekoordineerd door "timers" die zowel in serie als parallel 

informatiestromen kunnen regelen. 

De opstelling bestaat uit (zie figuur E.1): 

een toongenerator die een sinussignaal levert, waarvan de 

frekwentie komputergestuurd is 

een "fader", een poortschakeling, die gedurende een te 

programmeren tijd het signaal van de toongenerator doorlaat 

een regelbare verzwakker waarmee we de signaalsterkte kunnen 

varieren tussen 20 - 110 dB SPL 

een eindversterker waarop een hoofdtelefoon is aangeslo~en die 

naar een akoestisch geisoleerde meetkabine leidt 

een serie lampjes en vier een antwoorden-kastje waarop zich 

drukknopjes bevinden, waarmee een proefpersoon zijn responsies 

dienen om informatie aan te kenbaar kan maken. De lampjes 

proefpersoon te kunnen terugspelen omtrent het verloop van het 
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experiment. 

Vanuit dit kastje gaat de informatie via een kontrolekast naar de 

komputer. Een software-programma regelt het verloop van het 

experiment. Aan het begin van een meting worden interaktief via 

een terminal, alle meetparameters ingevoerd; tijdens de meting 

kunnen we op het beeldscherm van de terminal het verloop van het 

adaptieve proces volgen, waardoor een direkte kontrole op de gang 

van zaken mogelijk is. 

D Tenninal 

Meetkabine 

Kontrole
unit 

----, 
Hoofd
telefoon 

I 
I 

I 
I 

Antwoorden
kastje 

I I 

-------------------~ 

Fig. E.1 Meetopstelling voor 
diskriminatie experimenten. Voor 
tekst. 

toonhoogte 
beschrijving zie 



APPENDIX F 

RESULTATEN TOONHOOGTE-EXPERIMENTEN 
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Fig. F.1 Resultaten van toonhoogte 
experimenten in de vorm van een 
verdelingsfunktie van doorgangen van een 
adaptieve procedure met K = 2 (boven) en een 
direkt gemeten psychometrische funktie 
(onder). Uit de bovenste figuur volgt 
~ = 0.8 Hz, uit de onderste volgt er = 0.8 
Hz. 
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Fig. F.2 Idem als fig. F.1. Uit de 
bovenste procedure volgt ~ = 1.3 Hz, uit de 
onderste volgt CT = 1. 3 Hz. 
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Fig. F.3 Idem als fig. 
bovenste procedure volgt ~ = 
psychometrische funktie volgt 

F. 1. Uit de 
1.0 Hz, uit de 
<r= 0.9 Hz. 
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Fig. F.4 Idem als fig. F.1. Uit de 
bovenste figuur volgt o- = 10 Hz, uit de 
onderste procedure volgt o- = 7 Hz. 
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