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Summary 

Discrimination o.f the mea!!.;_frequency of filtered complex sounds 

by J.J.H. Donders 

In altering the _filter-frequency of a filtered sound - white noise or 

periodic unipolar pulses - various percepts can be heard. For a filtered 

white noise there is a change in pitch; for filtered periodic pulses the 

perception depends on the repetition frequenc~ g. For very low values of 

g - no tonal residue is heard - an alteration in the filter-frequency 

gives rise to a pitch change of the stimulus. For·g-values giving rise 

to a tonal residue, the residue will dominate and alterations in the 

filter-frequency are heard as changes in timbre. A further increase of 

g let the residue disappear and alterations in the filter-frequency lead 

to changes of the loudness of separate components in the stimulus. 

In spite of these accompaning percepts the D.L. for filter-frequency has 

been found to be only dependent on the slope and the type of the filter 

used. 

For periodic pulses passing a bandpass-filter with a slope larger than 

150 dB per octave the D.L. for filter-frequency reaches a constant va

lue equal to those. found for a pure tone. 

For highpass-filtered and lowpass-filtered periodic pulses the minimum 

in D.L. for filter-frequency has been found at the same slope of 150 dB 

per octave. But this minimum is about 2 times larger than those found 

for b~ndpass-filtered pulses. 

In using white noise the D.L. for filter frequency is 1.7 times the va-
' lue found for periodic pulses under the same conditions. 

Two detection models are proposed, one describing'the behaviour of. the 

ear in the frequency domain and one in the time domain. 

It is concluded that the model describing the behaviour in the frequency 

domain fitts the experimenta1·results. 



1. Inleiding 

1.1 Frequentie en periodiciteit 

Een signaal met een breed frequentiespe~trum, dat sari het gehoor 
t' 

wordt aangeboden, ondergaat een spektrale analyse op het basilair 

membraan. - Bij iedere plaats op het basilai·r membraan is een fre

quen tie aan te wijzen die op die plaats een maximale responsie 

geeft. - Vooral onderzoekingen van Von Bekesy (1960) geven aan 

dat het spektraal analytisch vermogen van .het basilair membraan 

beperkt is. Daardoor is op iedere plaats op het basilair membraan 

een in de tijd veranderd golfpatroon aanwezig, dat veroorzaakt 

wordt door verschillende na~st elkaar liggende frequentiekompo

nenten. Dit in de tijd veranderd golfpatroon is in staat, binnen 

zekere grenzen, op iedere plaats van het basilair membraan een 

toonhoogte op te wekken. Uit een grote verscheidenheid van toon

hoogteexperimenten - residu toonhoogte, periode toophoogte, herha

lingstoonhoogte - blijkt dat het fysisc~ correlaat ~an de toonhoog

te gezocht moet worden in de fijnstructuur van dit in de tijd ver

anderend golfpatroon (Schouten 1940, Ritsma en Engel 1964, Bilsen 

1968). De toonhoogte blijkt steeds overeen te komen met de reci

proke waarde van de tijdsafstand tussen maxima in de fijnstruktuur, 

die'gelegen zijn nabij twee elkaar opvolgende maxima in de tijds

omhullende. Deze tijdsafstand kan door middel van een autocorrela

tieproces in de signaalverwerkende zenuwcellen bepaald worden 

(Licklider 1951, Ritsma 1962, Bilsen 1968). 

Uit onderzoekingen van Ritsma·(1965) blijkt dat door een.proefper

soon een harmonisch complex van drie frequenties (AM signaal, met . 
dragerfrequentie f en modulatiefrequentie g) met een onnauwkeurig-

heid van ongeveer 3 °/oo op toonhoogte gelijk gesteld kan worden 

aan een ander harmonisch AM signaal met~dezelfde modulatiefrequen

tie, maar met een afwijkende dragerfreqU:entie. In dit geval kan 

deze toonhoogtegelijkstelling alleen geschieden op basis van een 

periodedetektie. Als echter van beide signalen ook de dragerfrequen

tie gelijk is blijkt de instelonnauwkeurigheid af te nemen en onge

veer gelijk te worden aan de instelonnauwkeurigheid van een zuivere 

sinus (0.7 °;oo). In dit geval is een volledige gelijkstelling mo

gelijk - toonhoogte en timbre - op basis van zowel een periodedetek-
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tie.ale van een frequentiedetektie. De gekonstateerde verlaging 

van de differentiele drempel kan een gevolg zijn van 6f een bete

re werking van de periodedetektie 6f door het in werking treden 

van de frequentiedetektie •. 

Om hier een uitspraak over te kunnen doen, is gezooht naar ~en si

tuatie waarbij de periodedetektie is uitgesohakeld en alleen de 

mogelijkheid van een frequentiedetektie overblijf t. 

Als wij de tijdstruktuur van een AM signaal nader bezien, dan valt 

op dat bij kleine veranderingen van de modulatiefrequentie de fijn

struktuur van het signaal konstant blijft (fig. 1.1 a). 

~ f 

f-g f+g 

fig. 1.1 a De tijdstruktuur van. 
een AM signaal 

fig. 1.1 b Het'-frequentie
spektrum van een 
AM signaal 

Enkel de amplitude van de verschillende pieken in het signaal 

zullen een weinig veranderen. De periodedetektor, die b.v. de 
1 . 

top-top afstand /fp meet (Ritsma & Engel, 1964), zal geen veran-

dering kunnen konstateren. Ook het aantal nuldoorgangen per tijds-. 
eenheid blijft konstant. In het frequentiedomein eohter treedt 

wel een verandering op (fig. 1.1 b) en een frequentiedetektor zal, 

zo hij bestaat, deze veranderingen kunnen konstateren. 

Walliser (1968) heeft de juist waarneembare verandering Ag in de 

modulatiefrequentie g van een AM signaal bepaald als funotie van 

de modulatiefrequentie, zowel voor signalen met een tonaal ais 

atonaal residu. Het blijkt dat Ag onafhankelijk is van de modula

tiefrequen tie en in grootte gelijk aan de juist waarneembare fre

quentieverandering van een zuivere sinus met een frequentie gelijk 

aan de dragerfrequentie van het AM s:i,gnaal. Eigen,orienterende 



- 4 -

metingen bevestigen dit. Uit deze metingen blijkt dat frequentie

detektie mogelijk is met hoge graad van nauwkeurigheid. 

In dit verband is het gerechtvaardigd een uitgebreid onderzoek in 

te stellen naar deze "frequentiedetektoren". In 1.2 zal aandacht 

worden besteed aan het frequentie-excitatiepa~roon van het gehoor

orgaan en, uitgaande van een model van Zwicker (1956, 1962) en 

Maiwald (1967 a, b, c) zal in 1.3 een model voor de frequentiedis~ 
·11 

kriminatie van komplexe signalen worden opgesteld. In 1.4 wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan de tijdstruktuur van komplexe sig-

nalen, terwijl in 1.5 de perceptieve gewaarwordingen, die gepaard 

gaan met veranderingen in de middenfrequentie van komplexe signalen 

besprp~~.n worden. I 
: I/ i · · 1 · 

11 : i 
1.2 Het f~equentie-excitatiepatroon van het gehoororgaan' 

Men dient onderscheid te maken tussen het frequentie-excitatiepa

troon en de frequentieresponsiekarakteristiek van het gehoororgaan. 

Het eerste geeft aan hoe het gehele basilair ~embraan (dus vele 

receptoren) reageert op een bepaalde opgedrukte frequentie. De res

ponsie geeft aan hoe de reaktie v~n een receptor van het basilair 

membraan verloopt als functie van de frequentie. 

Door de transformatie z=g(f), waarbij z de plaats aangeeft waar de 

frequentie f zijn maximale excitatie geeft, kunnen wij de excitatie 

in de responsie transfor~eren en omgekeerd. 

De eenheid van z kan dus warden uitgedrukt in een afstandsmaat op 

het basilair membraan (totale lengte 32 mm). Wij zullen echter de 

Bark als eenheid ne~en. Een Bark is de in Herzen uitgedrukte afstand 

op het basilair membraan, waarover het oor luid,heden kan sommeren, 

de z.g. frequentiegroep of kritieke band (Zwicker & Feldtkeller, 

1967). Een Bark komt overeen met ongeveer 1,3 mm op het basilair 

membraan. 

Von Bekesy heeft de bewegingspatronen van het basilair membraan als 

functie van de frequentie gemeten. Enige frequentieresponsiekarak

teristieken van verschillende plaatsen op het basilair membraan zijn 

geschetst in fig. 1.2. 
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AFSTANO TOT OVA.LE VENSTER 
lS..------T"--~__,r---r--...-......,r-'1---. 

30 28 26 23 18 14mm 

Fi.g. ·· 1.2 . De frequentieresponsiekurven voor zes punten op het 
.. basilair membraan. 
· De getrokken lijnen zijn de metingen van Von Bekesy, 

de gestippelde kurven volgen uit de theoretische bere
. keningen van Zw'islocki. 

·. Zwis1ocki (t950) heeft het bewegingspa.troon van het basilair mem-. . 

braa.n berekend. Zijn theoretische kurven zijn.ook.getekend in fig. 

1.2 (gestippelde lijnen) en komen goed overeen met de metingen van 

Vqri Bekesy (Von Bekesy, 1960). 

Ook de elektrische verschijnselen in het basil~ir membraan (cochle~ir~ 

microfonie) vertqnen. gelijke responsiekarakteristieken. (Tasaki 

et:~n~· 19,2). 

Al .. deze f~eq.uentieresponsiekara.kteristieken hebben kleine flank

steilheden (15-20 d·B/okt voor de steile (hoogfrequente).zijde en 

}-5 d~/ok~ ~oor de slappe.zijde en kunnen daardoor hetgrote fre-

. Q'laen .. it.e•~ilossend vermoge:n van het gehoororgaS:Ji niet ver:kl~ren.· Als 

men daareb,tegen d.e freque.ntieresponsies van een enkele ',zenuwvezel 
. - ~· .. :. ' . ' 

in de priatai:re gehoorzenuw .meet., dan blijkt dat men zeer scherpe 

resonanti.kurven vindt (Kyang~ 1965) met flanksteilheden van 

ao ... 150 d.B/okt. · . 

·ook p~ych,~akoestisohe liletingen kunrien.ons informatie geven.over 

de rea:ponfi,ieka:rakteristiek. Zo .. blijkt ui t ma~;kering'spre)even 
(zwioker ./£ Fieldtkell.~~, 1§67) dat bij een :frequentie van '2000 Hz de 

'S~~ilbeid :'.'Vaft de responsiEitkarakteristiek aan de steile zijde onge

.. yee~ f50 ~'.~/okt i.s,, bnafhankel:Ljk van d:e luidheid~ en aan; de slappe 

: '.'(h~ogfreqd~n'te) zijde 1}0~30 d:S/okt,, afhankelijk van de luidbeid. 

In ''fig 1. 3' zijh-. enige maskeringskrommen getekend, die'. volgen di t de 

metingen van:· Zwicker. 
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Fig. 1.3 -Maskeringskurven van een zuivere sinus, gemaske~rd door 
smalbandruis met middenfrequentie f . 
gestippelde lijn: absolute gehoordr~mpel. 

Ala nu deze frequentieresponsiekurven door de transformatie z=g(f) 

(zie fig. 1.4) overgaan in de frequentie-excitatiepatronen (zie 

fig. 1.5) dan blijkt dat de steilheden (in dB/Bark) nu voor alle 

frequenties gelijk zijn en bovendien dat de excitatiepatronen kon~ 

gruent zijn (Maiwald 1967 a). Dit wil zeggen dat bij een kleine 

verandering van de middenfrequentie het excitatiepatroon zonder 

vormverandering een weinig over het basilair membraan verschoven 

word t. 

~ 

~~ 

_./ 
v 

,/ 

/ 
/"' 

l&I 
.... 
et 20 ..... 

I u 
I 

)( 

UJ 0 

Q02 
0 8 12 16 20 24 Bark 

z 

Fig. 1.4 Het verband tus
sen de plaats z 
op het basilair 
membraan en de 
frequentie. 

0 4 8 12 16 20 24Bark 
z 

Fig. 1.5 Het excitatiepatroon 
(van smalbandruis of 
zuivere sinus) met 
frequentie f • 

m 
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Uit daze maskeringskurven komt Maiwald (1967 a, b) tot een model 

voor het frequentie-excitatiepatroon van het gehoor. Dit model i~ 

geschetst in fig. 1.6. 
Vertikaal staat uit het excitatienive~u, in relatieve.maat (dB) 

voor de intensiteit. 

LI.I 
.... 
<( .... 
u 
)( 

UJ 

f 

z 

Fig. 1.6 Een model voor het frequentie-excitatiepatroon van een 
zuivere sinus met frequentie f. 

Maiwald geeft de volgende eigenschappen aan voor dit model. 

- Bij translatie over de z-as blijft de vorm behouden. 

- De steilheid van de voorflank = 27 dB/Bark*, onafhankelijk van 

de luidheid. 

- De steilheid van de achterflank varieert van 27 tot 7 dB/Bark 

met stijgende luidheid. 

In zijn model wordt het excitatiepatroon door een groot aantal de-
, . 

tektoren ter plaatse z. (i=1, 2, •••• , ~) afgetast. Deze detektoren 
l. 

meten het excitatieniveau LE en kunnen veranderingen A LE' die 

groter zijn dan een bepaalde drempelwaarde .A LE' min detekteren. 

In hoofdstuk 1.3 zal warden nagegaan wat de konsekwenties van dit 

model zijn voor de frequentiediscriminatie van komplexe signalen. 

Daartoe wordt eerst nagegaan hoe het excitatiepatroon van komplexe 

signalen afgeleid kan warden uit dat van een enkele sinus. 

3( 
In het door ons beschouwde frequentiegebied rond 2000 Hz is 

4,5 Bark~1 oktaaf. 
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1.3 De frequentiediscriminatie van komplexe signalen. 

Het totale excitatiepatroon zal bestaan uit de som van de excita

tiepatronen van de afzonderlijke frequentiekomponenten van het 

komplexe signaal. Laat I(f) de Fouriergetransformeerde van het 

akoestische signaal zijn en, na de transformatie z=g(f), de daar

bij behorende I(z). Als LE(z) het excitatiepatroon van een zuivere 

sinus met frequentie f is dan is het totale excitatiepatroon H"(z) 
.!!: 

gelijk aan: -
HE(z) = ./1E(z-z 1

) I(z') dz' ( 1.1) 
-oo 

Waarbij integratie over z' in de frequentiewereld integratie over 

f voorstelt. 

Wij definieren nu de volgende steilheden: 

a) Steilheid van het totale excitatiepatroon SH 

d 
SH = dz HE(z) ( 1.2) 

b) Steilheid van het excitatiepatroon van een zuivere sinus 

( 1. 3) 

c) De steilheid van het akoestische signaal (b.v •. de flanksteilheid 

van een gebruikt filter). 

d 
S = dz I(z) (1.4) 

d """'ar I(f) na transformatie Z=g(f) 

In het totale excitatiepatroon wordt nu de steilheid SH bepaald door: 

als 

} (1. 5) 
als 

bij een bepaalde frequentie f. 

1 -3.2 

De vraagstelling die ons bezig zal houden luidt als volgta 

Gegeven een spectraal ertergiegebied I(f) met een karakteristieke 
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frequentie f (b.v. midden- of afsnijfrequentie) en een karakteris

tieke steilheid 

d 
S = df :I(f). Zie fig. 1.7 

Gevraagd wordt de juist waarneembare frequentieverandering Af 

van de karakteristieke frequentie f te,-bepalen als funotie van de 

steilheid s. 

f 
I{F) 

f lreyuenfi• -
r. 

:, ., 
Fig. 1.7 Spectraal energiegebied met karakteristieke frequentie f ': 

I . 

en karakteristieke steilheid 

d 
S = df I(f). 

De "vulling" van het spektraal energiegebied (in ons geval een 

diskreet spektrum met herhalingsfreque~tie g, of witte ruis) treedi: 

op als parameter. 

1. 3. 3 

Ui t het model van Maiwald: volgt dat een verandering 4 f een even

wijdige verschuiving Az in het excitatiepatroon teweeg zal brengen. 

(fig. 1.8) 

'I 



- 10 -

z. z i +Az 
I 

__ ., .. z 

Fig. 1.8 Een verandering A z in het excitatiepatroon veroorzaakt 
een verandering 6HE ter plaatse zi 

De .detektor ter plaatse zi 11 ziet 11 dus een verandering in het 

excitatieniveau 

(1. 6) 

De verandering A~ is het grootst op die plaats waar SH maximaal 

is. 

Uit het model volgt dat een verandering in de stimulus gekonstateerd 

wordt als tenminste 
,, 
een detektor een verandering 

konstateert, 

waarbij A LE, min het juist waarneembare exci tatieversohil is. 

Uit (1.6) volgt dan voor de drempel voor frequentiedisoriminatie 

1/SH' max 

en wegens /lz v, log f. (voor f )500 Hz, zie fig. 1.4) 

Af 
f c.,..-, 1/SH' max ( 1. 7) 

ofwel: 

log(A~) = - log ~)H' max + canst. 

Als wij rekening houden met ( 1. 5) dan kunnen wij het verloo'p van 

A~ als functie van de maximale steilheid S van het akoestischesi.g

naal schetsen als in fig. 1.9. · 
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---111• ... log S 

Fig. 1.9 Het verloop van log(A~) als functie van de maximale 
steilheid S van het uitwendig filter. 
Het snijpunt van de asymptoten bepaald de s~eilheid 
van het interne filter s

1
• 

Omdat het gehoor een beperkte integratietijd heeft zal het excita

tiepatroon van een stimulus, bestaande uit (gefilterde) witte ruis 

fluktuaties in de tijd vertonen. De detektor ter plaatse z: 1 zal dus 

moeilijker een verandering. A LE' min kunnen konstateren. Wever

wachten daarom bij dezelfde steilheid S een grotere waarde voor de 

juist waarneembare frequentieverandering 4 f van gefil terde wi tte 

ruis ten opzichte van de drempelwaarde van stationai.re signalen, 
. . . 

b.v .• een gefil terde periodieke impulsreeks. Het verloop als functie 

van S zal ecP,ter gelijk blijven. Een kwantitatieve beschrijving van 

dit verschil wordt gegeven in hoofdstuk 5. 

'. 
~·4 De .tijdst:cil.ktuur van gefilterde signalen. 

1.4.1 

Zoals in 1.1 reeds vermeld werd, is het ook mogelijk dat detektie 

plaats vindt op basis van de fijnstruktuur van het signaal, gezien 

het beperkt frequentie-oplossend vermogen van het basilaire membraan. 

Ihdien een filter periodiek wordt aangeslagen zal het uitgangssignaal 

een of andere in amplitude gemodtileerde trilling zijn (zie fig. 1.10). 

De frequentie van deze trilling is gelijk aan de afsnijfrequentie f
0 

van het gebruikte filter (of de afstemfrequentie f van een bandfil-
c ' 

ter) terwijl de tijdsomhullende sterk af zal hangen van de aard van · 

het filter. Zo zal een filter met een grote steilheid een langere 

uitslingertijd hebben dan een filter met een kleine steilheid. 
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Als wij aannemen dat het· oor in het tijddomein veranderingen in 

de filterfrequentie kan.onderscheiden, dan moeten op een of andere 

wijze veranderingen ll t 1 in de tijd t 1 = 1 / f gemeten kunnen word en. 

De nauwkeurigheid waarmee dit geschiedt zal toenemen naarmate het 

aantal nuldoorgangen (of tqppen) in de tijd dat het filter uit

slingert toeneemt, tot een zekere optimale waarde, die bepaald 
• I 

wordt door de 1ntegratietijd van deze periodedetektor. 

We kunnen dus bij toenemende steilheid van het gebruikte filter een 

afname van het juist waarneembare frequentieverschil A f verwachten. 

Als de uitslingertijd evenredig toeneemt met de steilheid van het 

filter zal ook in di t tijdmodel .4~ als functie van de steil.heid S 

verlopen als in fig. 1.9. 

Een toename van de pulsherhalingsfrequentie geeft een toenafi!-e van 

de informatie per integratietijd van de periodedetektor. De maxi

male informatie kan verkregen worden bij witte ruis, toegevoerd aan 

dit filtersysteem. Witte ruis is op te vatten als een stoohastische 

pulsbron met een gemiddeld pulsinterval iii. Voor T ( O. 3 msec is de

ze periodieke ruis perceptie~ niet te onderscheiden van witte ruis 

(Schouten & Dijk, 1966). 

Het blijft echter een open vraag of het autocorrelatieproces, dat 

geacht wordt uitspraken te doen over de periode van een of ander 

periodiek signaal bij deze hoge frequenties van de uitslingering 

van het filter (gebruikte filterfrequenties steeds rond 2000 Hz) 

nog werkt., 

De impulsresponsie van een filtersysteem kunnen we schematiseren 

door een impuls met amplitude 1 en op gelijke afstanden t 1 herha~ 

lingen (echo's) waarvan de amplituden een meetkundige reeks vormens 

h(t) = c5(t) + gb(t-t1) + g2 6 (t-2t1) + .•••• (g '- 1) 

Als er witte ruis of een periodieke impuls (eventueel in periode 

ve~jutterd) toegevoerd ~ordt aan een systee~ met deze impulsrespon

sie ne~mt, zoals Bilsen (1968) konkludeerde, de toonhoogtegewaar

wording (van de herhalingstoon met frequentie 1/t1) toe met toene-

mende waarde van g. ~' . 

~en grotere waarde van g is te vergelijken met een steilere filter.) 

Bovendien wordt de toonhoogtegewaarwording duidelijker voor toerie

mende pulsherhalingsfrequentie, met als limiet een periodieke ruis. 

(gemiddelde periode T (0.3 ~sec), die perceptief niet te onderschei-
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den is van witte ruis. Uit deze metingen van Bilsen is echter niet 

te konkluderen dat bij toename van de toonhoogtegewaarwording ook 

het toonhoogteonderscheidingsvermogen toeneemt. 

Zoals we reeds vermeld hebben is een belangrijke parameter in het 

tijddomein de uitslingertijd t
1

, die gedefinieerd wordt als de tijd 

waarin de amplitude van de tijdsomhullende met een faktor 1/e is ge

daald. Als de impulsrespon~ies h(t) van de gebruikte filter bekend 

zijn, kunnen we daaruit deze uitslingertijd t 1 berekenen. 

a) Banddoorlaatfilter. 

De impulsresponsie van een (fysisch realiseerbaar) bandfilter, waar

bij de band breed te & klein is t. o. v. de afstemfrequentie kan ge

schreven worden als een exponentieel gedempte periodieke trilling. 

h( t) = const. 

voor t ) o. 

e-oct (cos W t 
0 

0( -·- sine..> t) 
0 

1 ( 1 1 Hierbij is c.J de afstemfreqi.l.entie van het filter en t , .• ..,... = de 
o o<. Jt"B . 

uitslingertijd. 

De uitslingertijd kan dus direkt uit de bandbreedte berekend worden • . 
Bij toenemende steilheid van het enkelvoudig bandfilter zal de band• 

breedte afnemen. De uitslingertijd neemt dus evenredig toe met de 

steilheid van het filter. 

b)· Hoog- en laagdoorlaatfilters~ 

De impulsresponsie van eenideaal hoogdoorlaatfilter, waarvan de 

amplitude- en fasekarakteristiek gegeven wordt door 

A(..,)={: 
0 

voor 

voor 

{wl <we 

jwl )W~ 

met w = afsnijfrequentie, kan berekend worden uit de oyerdrachtsc 
functie 

H(w) = A(w) e -jwto • 

h( t) 1 
= -1t 

= A 0 ( t-t ) - A 
0 0 0 

H(c..>) ejwtdw 

sin w ( t-t ) 
··C 0 
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Op gelijke wijze kan de impulsresponsie van een laagdoorlaatfil

ter worden berekend: 

h(t) = A 
0 

sinW (t-t ) c 0 

We,j zien dus dat deze filters ui tdempen met een frequeniie, gelijk 

aan de afsnijfrequentie W en de toppen in de impulsresponsie ne-
e 1 

men (na t=t
0

) af evenredig met t-t 
0 

Omdat h(t) voor t ( 0 ongelijk is aan nul, zijn deze filters fysiech 

niet realiseerbaar. De benadering is echter des te beter naarmate 

(de vertragingstijd) t grater is. 
0 

Een ideaal hoogdoorlaatfilter kunnen we benaderen door een ampli-

tudekarakteristiek 

"2n 
+ (~) 

die bekend staat als de n-de graads Butterworth benadering van een 

ideaal hoogdoorlaatfilter. Omdat'?et stijgende n-waarde de vertra-
' gingstijd t toeneemt zal een hogere graads Butterworth filter een 

0 

betere benadering voor d~ impulsresponsie van een ideaal £ilter ge-

ven. 

We hebben gezien dat de amplitude van de maxima in de impulsresponsie 

afnemen evenredig met t-: (t )t
0
). Bij een afsnijfrequentie van 

20~0 Hz zal de 1/e waarde0 van de amplitude-omhullende na ongeveer 

2 msec bereikt worden. Omdat de uitdemping echter langzamer gaat 

dan met een e-macht zal voor grate steilheden van het filter deze 

uitslingertijd t 1 misschien iets grater warden. 

In hoofdstuk 6 zullen wij de uitdemptijden t 1 van band- en hoogdoor

laatfilters berekenen en/of meten voor de door ons gebruikte filters. 

Omdat de pulsbreedte eindig is (=80).\seo) zal de tijdresponsie niet 

de impulsresponsie zijn, maar de som van twee stapfuncties vlak na 

e'lkaar met tegengesteld teken. Voor grote (t-t ) en kleine puls-
o 

breedte zal de uitdemping bij benadering gelijk verlopen. 
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1.5 Peroeptieve gewaarwordingen 

De;manier waarop een frequentieverandering van de filterfrequentie 

wotdt waargenomen is sterk afhankelijk van het ingangssignaal van 

het filter. Is het ingangssignaal b.v. witte ruis dan lieeft het 

uitgangssignaal van een filter een meer of minder tonaal karakter. 

nei toonhoogte is gelijk aan de afstemfrequentie en het tonale ka

rakter neemt toe bij een grotere steilheid van het filter. Zo geeft 

•itte ruis, dat een bandfilter met zeer steile flanken passeert de 

indruk van een onregelmatig in amplitude gemoduleerde sinustoon. 

rs·het ingangssignaal een periodieke impuls dan blijkt de percep

ti,ve indruk sterk af te hangen van de pulsherhalingsfrequentie g. 

Ge~ft de pulsherhalingsfrequentie geen aanleiding tot een tonaal 

residu (Ritsma, 1962, 1963) dan is de toonhoogte van het signaal 

gelijk aan de afstemfrequentie van het filter (Poutsma 1965). 

Veranderingen van de filterfrequentie f uiten zich dan ook als 

todnhoogteveranderingen. 

Als de pulsherhalingsfrequentie wel aanleiding geeft tot een tonaal 

residu gaat deze toonhoogte (=toonhoogte van de herhalingsfrequentie) 

overheersen en geven veranderingen van de filterfrequentie aanleiding 

tot timbre-veranderingen in het signaal~ 
f ~ 

Als de pulsherhalingsfrequentie g nog grater wordt, verdwijnt de 

residu-toonhoogtege~aarwording en men hoortde verschillende fre

quentiekomponenten van het signaal afzonderlijk. Een verandering 

van de filterfrequentie uit zich nu als een luidheidsverandering 

van de afzonderlijke komponenten. 

Steeds geldt dat bij een verandering van de filterfrequentie, groot 

ten opzichte van de drempel voor frequentie onderucheiding, de hier

boven beschreven sensaties zeer duidelijk zijn, maar naar de drempel 

toe onduidelijker warden of verloren gaan. Zo beschrijven som~ige 

proefpersonen de hoog--laag sensatie van een gefilterd signaal,waar

in geen residutoon hoorbaar is (kleine g), bij de drempel voor fre

quentie-onderscheiding als een scherp - minder scherp sensatie. 

Een hoog- of laagdoorlaatfilter gedraagt zich op gelijke wijze als 

een bandfilter. Een hoogdoorlaatfilter geeft echter een scherp· 

timbre, een laagdoorlaatfilter een dof timbre. De laatste geeft bij 

lagere g waarden eerder aanleiding tot een tonaal karakter dan een 

hoogdoorlal:l-tfilter omdat de residutoon bij lagere frequenties eerder 
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g~hoord kan worden. 

Onafhankelijk van de perceptieve indruk kan een verandering in de 

filterfrequentie (fysisch) steeds beschreven worden als een am

plitudeverandering van de afzonderlijke frequentiekomponenten. 

Het model dat in 1.3 beschreven is, is gebaseerd op deze amplitude

veranderingen en is niet afhankelijk van de spektrale opbouw van 

het signaal. 

In het tijddomein zal bij toename van de pulsherhalingsfrequentie 

het aantal nuldoorgangen (respektievelijk het aantal toppen) in de 

fijnstruktuur van de uitdempende filterresponsie per tijdseenheid 

toenemen. Dus de informatie per integratietijd van de toonhoogte

meter zal toenemen, hetgeen aanleiding kan geven tot verlaging van 

het juist waarneembare frequentieverschil van de filterfrequentie 

bij toenemende pulsherhalingsfrequentie (zie 1.4). 
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Hit blokdiagram van de meetopstellihg is getekend in fig. 2.1. 

r--,_~~--- ---
...... ---~ ... 

1---.-~=·- - - --~ 

veran
dering 

f 

filter 

relais 

bandlezer 

------1 

veran
der in g 

f, 

frequentie 
verschuiver 

,-----1 
AX I ~ I 

~m __ on_i_to_r ........ i--._.;.-__ . -..__ I 
- response 

sinus 
.100 Hz 

P.B.M. 
poort 

I 
I 
I 

....... i--1 ------
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 

st~rt 

geluiddichte 
kamer 

i...--.i1~--iverzwakker 

I 
I 
I 
I 
t 

ruisgef'I. 

I 
I 
I 

I I 
I 
I L ______ _J 

L_ ... _______ ~ 
zie fig, 2.2 

Fi~. 2.1 Blokschema van de meetopstelling. 

f = frequentie waarmede het spektrum verschoven wordt. 
v f = 0,1000 of 1500 Hz. 

v ' ' 
f = afstemfrequentie van het filter (bandfilter, hoog

of laagdoorlaatfilter~. · 
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In het blli>kdiagram kunnen wij de volgende delen onderscheiden: 

1. Besturingagedeelte, bestaande uit eert cascadeteller, sinusge

nerator, AX monitor (Domburg.1962), bandlezer en relais. 

2 •. Signaalgeneratoren: een pulsvormerJPhilips GM 2314) met puls

herhalingsfrequentie g, of een ruisgenerator (General Radio 

1390-B). De P.B.M.-poort voert het signaal discontinu toe aan 
I 

een verzwakk~r (H.P. 350 D) en de koptelefo,o;ns (Beyer DT 96). 

3. Een filtersysteem dat kan bestaan uit: 

3.a een banddoorlaatfilter (Brue! en Kjoer 2107) met in stappen 

v~r~telbare flankst~ilheid (maximale steilheden van 6,5 tot 

18 dB/Bark*. De afstemfrequeritie van het .. filter kan mechanisch 

veranderd worden door een hefmagneet met instelbare aanslagnok. 

· De cascadeteller. bestuurt een relais die deze hefmagneet in- en 

uitschakeld en daardoor via een snaar en poelie de afstemknop 

verdraait (Donde~s, 1967). 

3. b kombina ties van hoog- of laagdoorl,aatfi 1 ters (Walter & 
. f 

Goltermann) met maximale flanksteilheden van 4 tot 17 dB/Bark. 

De afjnijfrequentie kan gewijzigd. worden door he~ in- en uit

Schakelen van geijkte condensatoren parallel aan de·afstem-

kringen vah de filters.. 1 

4. Voor het; verkrijgen van zeer steile filters (tenminst.e steiler 

dan 27 dB/Bark) gebruiken we een muziekmodulatiesysteem zoals 

die. toegepast word t in de draaggolftelefonie. 

E.en blokdiagram van deze apparatuur is geschetst in fig. 2.2. 

De apP,a~atuur voorzietin mogelijkheden een frequentieband van 

SO - 10.000 Hz te verschuiven naar de 24.05 - 34· kHz band, door 

enkelzijbandmodulatie met een frequentie van 24 Im.z. Als nu. liet 

signaal op gelijke wijze gedemoduleerd wordt met een frequentie 

van b~v. 23 kHz wordt het spektrum verschoven naar de 1.05 -

11 kHz band. Het signaal is dus te.n opzichte van het oorspronke.,1..j. 

lijke signaal 1000 Hz in frequentie verschoven. 

Vervormingsprodukten blijven hierbij meer dan 30 dB onder·het 

1uidheidsniveau. 

*Ter vereerivoudiging van de notatie wordt steeds dB/Bark als eenheid 

van de steilheid gebruikt, met als vuistregel 4,5 Bark • 1 oktaaf 

in dit frequentiegebied. 
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modulator ......, 
bz....I 

sinus en. 

laag
~~doorlaat 

filter 
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--- ..,_ __ 

% 

24kHz ....., 
.........., 

modulator 

Fig. 2.2 

G G+ AG,_ ____ _. 

-1----------------------a= 

deters 
o/n 

, n1 n2 

2 2,5 .... '.·23 kHz 

~ L..111111 
""""" ,~; 

"""' L.....1111 
bandf ilter demodulator 

Frequentieverschuiver (versch~ivingsfrequentfe f ) 'en . 
apparatuur om kleine veranderingen A f. aan te Vbrengen. . v 

Met deze apparatuur kan .dus b.v. een signaal gefilterd bij. 1000 Hz, 

steilheid S dB/Bark getransporteerd warden naa.r 2000 Hz. 

Zeals in fig. 2.3 geschetst is resulteert een verschuiving van 1000 Hz 

in een filtersteilheid die bijna tweemaal zo steil is als de oor

spron1celijke. 

Bij een verschuiving van 1500 Hz (van f = 500 Hz naar f • 2000 Hz) 

wordt zelfs de steilheid ongeveer verviervoudigd. 
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Fig. 2.3 Schematische voorstelling van een filterhelling die 
1000 Hz of 1500 Hz in frequentie wordt verschoven. 

Met drie verschuivingsfrequenties (fv = 0,1000 en 1500 Hz) en 

verschillende filtersteilheden kan de steilheid van het gefilter

de signaal gevarieerd worden van 4 tot 80 dB/Bark (18 tot 350 

dB/ okt). 

Bij deze verplaatsing van het spektrum dient de versohuiving&fre

quentie f v zo konstant mogelijk te blijven. Daartoe worden de 

modulatie en demodulatiefrequenties afgeleid van een gemeensohap

pelijke oscillator met frequentie G door middel van twee frequentie-

delers(Boeke, 1968). De deel tall en zijn resp. de integers ·n1 en n2 
(n1 (n2); de verschuivingsfrequentie fv is dan 

f = v G (2.1) 

De midden- (of afsnij-) frequentie f van het totale filter (= filter 

+ versohuiver) kan gewijzigd worden door een verandering AG van de 

frequentie van de gemeenschappelijke oscillator. 

Uit 2.1 volgt dan: 

Af = Af v = A G. 

AG word t geme ten door G en G + AG toe te voeren aan een modulator 

en de som- en draaggolffrequentie uit te filteren. 

De versohilfrequentie A G kan direkt op een frequentieteller afge-
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lezen worden. ·De behaalde nauwkeurigheio in A f is bater dan 

1 Hz. 

In tegenstelling tot de beschreven methoden onder 3a en 3b wordt 

hier het gehele spektrum met een bepaald
1 

bedrag A f = fj f ver-
. v 

sohoven en niet enkel de spektraal omhullende. Om de frequentie-

discriminatie voor 11 f niet te laten bepalen door de &fzonder

lijke componen ten dient het · signaaf a tonaal te zijn (geen residu). 

Daarom is voor de pulsherhalingsfrequentie g = 40 Hz gekozen 

(Ri tsma et al. 1967). 

In alle gevallen zijn de stimuli·anharmonisch d.w.z. fr geheel 
\ .g . . 

getal. 

Het is duidelijk dat deze verschillende methoden om f te varieren 

geen invloed hebben op gefilterde witte ruis. 

2.2 Meetmethode 

De proefpersoon krijgt na elkaar twee stimuli A en B aangeboden •. 

Iedere stimulus di.mrt 500<. · msec, de tussentijd is ook 500 mseo. · 

Zie fig. 2.4. 

Fig. 2.4 Opeenvolgiftg van de stimuli in de tijd. 
t 1 = t 2 = t

3 
= 500 mseo. 

.. t 

i . 

De opkomst- en afvaltijden zijn overdreven getekend. 

Een elektronische poortschakeling (P.B.M.7poort) zorgt voor het re

latief langzaam inzetten en afbreken van het signaal, zodat geen 

storende klikken worden gehoord. 

De luidheid wordt met de verzwakker door de proefpersoon ingesteld 

op 30 dB boven de gehoordremp,el, hij luistert ( binauraal, koptele

foons ·Beyer DT 96) in een geluiddichte bpx. De stimuli bestaan uit 

periodieke impulsen (pulsherhalingsfrequentie g) of witte ruis die 
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een bandfilter met middenfrequentie f passeren. (Bij sommige me

tingen werd het bandfilter vervangen door een hoog- reap. laag

doorlaatfilter, f is dan de afsnijfrequentie van het gebruikte 

filter). 

Stimulus A heeft een middenfrequentie f, stimulus Bs f + A f, al

le andere parameters van het signaal zijn gelijk, De v6lgorde A B 

of B A wordt bepaald door een toevalsprogramma op een ponsband, die 

door een bandlezer afgetast wordt. De volgorde is aan de proefper-· 

soon onbekend. Na ieder stimuluspaar zet de proefpersoon de bandle

zer een stap verder. 

De proefpersoon start zelf de hele procedure. Na het indrukken vari 

de startknop geeft de cascadeteller een serie pulsen af, waarmede 

het gehele proces bestuurd wordt. Eerst wordt de P.B.M.-poort ge

opend en gesloten (stimulusduur 500 msec, de frequentie f of 

f + a f wordt bepaald door de toevallige stand van de bandlezer, 

die een relais bedient). Daarna wordt in de tussentijd van 500 msec 

het relais omgeschakeld en weer wordt de P.B.M.-poort voor 500 msec 

geopend. 

De proefpersoon beslist nu of de tweede stimulus hoger, dan wel 
' lager in frequentie was dan de eerste en drukt dan op ee:ri knop 

"hoog" resp. "laag" ("Response" in blokschema). Dit antwoord wordt 

automatisch geregistreerd op een paneel (AX-monitor; Domburg, 1962), 

waardoor de proefpersoon kan zien of zijn antwoord goed dan wel fout 

was. Na een eerie met een voldoend aantal goede antwoorden (aange

geven op de monitor) wordt het frequentieverschil A f gehalveerd, 

bij teveel foute antwoorden wordt Af verdubbeld. Door een groot aan

tal herhalingen van deze cycli wordt, met een betrouwbaarheid van 

72% (Cardozo, 1962) het juist waarneembare frequentieverschil A f 
bepaala. Per definitie noemen we deze waarde de drempel voor fre~ 

quentiediscriminatie van f. 

De duidelijke "hoog"-" laag" sensatie word t van grote A f naar de 

Jdrempel toe minder duidelijk en gaat soms over in een ••scherp"-

"minder scherp" sensatie. 

De proefpersoon bepaald zo als ·funktie · van de flanksteilheid van 

het filter met middenfrequentie f, het juist hoorbaar frequentiever

schil A f. De middenfrequentie was bij alle metingen ongeveer 2000 Hz. 
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;. Meetresultaten 

3.1 In de figuren 3.1 t/m 3.3 is uitgezet het juist waarneembare rela

tieve frequentieverschi 1 A f/f van de midden- (of .afsnijfrequrmtie) 

van een gefil terd signaal als func tie van de maximale steilheir' 

van het uitwendig filter. De filterfrequentie was steeds ongeveer 

2000 Hz. De luidheid was in alle experimenten 30 dB boven de ge

hoordrempel. 
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Fig. 3.1 · Het juist waarneembare relatieve frequentieverschil 
als functie van de maximale filtersteilheidS. filter
frequentie 2000 Hz. p.p. G.D. 
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Fig. 3.2 P•P• J.N. verklaring tekens: zie tekst ender fig. 3.1. 
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Fig. 3.3 p.p. J.D. verklaring tekens: zie ~ekst onder fig~ 3.1. 
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Bij iedere filtersteilheid zijn per proefpersoon een groot aantal 

(6 tot 12) drempelmetingen verricht. In de figuren is het meet

kundig gemiddelde en het 68% betrouwbaarheidsinterval aangegeven. 

Ala stimuli zijn gebruikt: 

a) Periodieke impulsreeks, pulsherhalingsfrequentie g = 40 Hz, ge

filterd door een bandlezer. 

b) Witte ruis, bandfilter 

c) Witte ruis, hoogdoorlaatfilter 

d) Witte ruis, laagdoorlaa.tfi 1 ter 

e) Periodieke impulsreeks (g=-40 Hz), hoogdoorlaatfilter. 

ad a: Bij een steilheid (13 dB/Bark) is de filterfrequentie gevarieerd, 

zowel door verandering van de afstemfrequentie van het filter 

(d.m.v. de hefmagneet) als door verander'ing van de verschuivings

frequentie f • Er werden dezelfde drempelwaarden gemeten. v 

Omdat de drempelwaarden voor de gefilterde impulsreeks met 

g = 40 Hz lager waren dan de metingen die eerder verricht zijn 

met g = 140 Hz (Ritsma et al, 1967), zijn er kontrolemetingen ver

richt bij een steilheid van 6,5 dB/Bark en een pulsherhalingsfre

quentie g = 140 Hz (gelijke situatie als in het genoemde rapport 

beschreven). De drempelwaarden die nu gevonden werden stemden 

overeen met die bij g = 40 Hz (zie ook hoofdstuk 4). Alle proef

personen vertoonden deze verlaging van de drempel voor de gefil

terde impulsreeks ten opzichte van eerder metingen. Dit leerproces 

is zeer begrijpelijk omdat van de proefpersonen een groot koncen

tratievermogen wordt geeist om de veranderingen in dit komplexe 

signaal te kunnen detekteren. Dit is in feite ook de reden waarom 

de meetresultaten vaak zo'n grote spreiaing vertonen en het ver

loop als functie van de steilheid niet zo vloeiend is als geschetst 

in fig. 1.9. 

ad e: Slechts een klein aantal metingen zijn verricht met deze stimulus .• 

Gemiddeld geven deze metingen een kleinere Af dan metingen met 

witte ruis, gefilterd door een hoogdoqrlaatfilter. Door het kleine 

aantal kan hierover geen duidelijke uitspraak gedaan worden. Dezs 

metingen zijn niet in de grafieken opgenomen. 

In figuur 3.4 zijn de gemiddelde relatieve drempelwaarden van drie 

proefpersonen ui tgezet als functie van de maximale steilheid S . 
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Fig. 3.4 Het juist waarneembare frequentieverschil ~f/f als functie 
van de maximale steilheid S , gemiddeld over drie proefper
sonen. 
Filterfrequentie f = 2000 Hz. 
Verklaring der tekens: zie fig. 3.1. 

Een belangrijke vraag is, gezien de verwachting uitgesproken in 1.3, 

of de lijnen die door de meetpunten getrokken kunnen warden voor gro

te steilheden van de filters horizontaal gaan lopen. Een zuivere sinus-
' 

toon kan beschouwd worden als de theoretische limiet van een perio"· 

dieke impulsreeks, gefilterd door een oneindig steil bandfilter. Het 

is bekend dat het juist waarneembare frequentieverschil voor een zui

vere sinustoon van 2000 Hz voor de proefpersonen G.D. en J.N. 0,4 °/oo 

is (G. Domburg, 1963), gemeten met de AX methode. Verschillende .kon-
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trole metingen zijn hierop verricht. Voor proefpersoonnJ.D. is de 

drempel bepaald op 1,2 °/oo. Deze punten zijn in de grafieken 3.1 

t/m 3.3 aangegeven. Daarmee is aangetoond dat voor banddoorlaatfil

ters met diskrete vulling de lijn door de meetpunten horizontaal zal 

gaan lopen bij grote filtersteilheden. In 3.2 zal een in dit verband 

belangrijk experiment worden besproken. Daar wordt gekonkludeerd dat 

een meer komplex signaal met oneindig steile flank dezelfde:::,drempel

waarde (A~) geeft als een zuivere sinus. Een oneindig steil gefil

terde ruis is niet mogelijk, omdat fluktuaties in de stimulus altijd 

een spektrale verbreding zullen geven. Uit de meetresultaten is echter 
. -·· .. 

te konkluderen dat d~ metingen voor hoge steilheden belangrijk af-

wijken van de lijn met helling -1, die bij benadering getrokken kan 

worden door de meetresultaten bij lage filtersteilheden. Deze lijn 

met helling -1 volgt logisch uit de evenredigheid t.ussen (A~) en 1/S, 

zoals die in de inleiding (1.2, 1.3 en 1.4) vo_or kleine filtersteil

heden wordt verwacht. Steeds is na elkaar, door een proefpersoon, bij 

een bepaalde steilheid van het bandfilter, een drempel voor gefilterde 

ruis en ''n voor een gefilterde impulsreeks gemeten. Daarbij werd ge

vonden dat de ruisdrempel gemiddeld hoger lag dan de impulsdrempel. 

Dit is ook een· reden waarom mag worden aangenomen.dat de lijn die het 

verband aangeeft tussen het juist waarneembare frequentieverschil en 

grote steilheden van het filter horizontaal gaat lopen. 
Af . Af De faktor tussen (--r) ru1s en (--r) puls, voor bandfilters, is ge-

middeld over alle steilheden en alle proefpersonen 1,7 + 0,1. 

3.2 Alle proefpersonen hebben nog een aantal metingen geda~m aan een 

.signaal dat een spektrum had met een "oneindig" steile voorflank of 

achterflank. Zie fig. 3.5. 
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Fig. 3.5 Spektrum van een sig
naal, gegenereerd door 
de z.g. PanflUit en 
daarna door de ver-
s chuiver 2010 Hz in 

· frequentie verschoven. 
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Dit signaal werd gegenereerd door de z.g. Panfluit, die tien harmo

nischen van een bepaald.e grondfrequentie g (hi er g .. 80 Hz) kan ge

nerer.en~ Iedere harmonische kan afzonderlijk in amplitude (en fase) 

gevarieerd worden. Het gehele signaal' wordt door de verschuiver 

2010 Hz in frequentie verschoven. Door de amplitude van de hoogste 

frequenties te vergroten en die van de lagere ·rrequenties te vermin

deren kan ook een spektrum met een steile achterflank worden verk~egen. 

(Verschuivingsfrequentie f = 1500 Hz, zodat achterflank bij 
v 

f = 2300 Hz ligt). 

De proefpersoon kreeg de opdracht dit' signaal d.m.v. verandering '"an 

de verschui vingsfrequentie f gelijk te stellen aan een referen t7.·~-v 
signaal met hetzelfde spektrum maar vaste f • 2010 Hz. (z.g. instel-

v 
methode). De instelonnauwkeurigheid (standaardafwijking van de in-

stellingen) is dan een maat voor het juist waarneembare frequentiever

schil. Deze metingen kunnen vergeleken worden met de· instelonnauw

keurigheid van een zuivere sinus, bepaald met dezelfde meetmethode. 

De resultaten per proefpersoon en de gemiddelden zijn vermeld in 

tabel 3. 1 

p.p. Ar/r x 1000 

· voorflank• achterflank zuivere 
Steil steil sinus 

J.D. 1 '3 (20) 2,2 ( 10) 1,25 ( 10) 

G.D. 0,7 (20) o,6 (20) 0,5 ( 10) 

(20) (10) 
I 

( 10) J.N. 0,75 0,5 0,5 
·-

gemiddeld 0,9 1 '1 0,7 

Tabel 3.1 De relatieve instelonnauwkeurigheid voor drie signalen met 
11 oneindig11 steile spektraal omhullende. Tussen haakjes is 
het aantal instel-metingen aangegeven waaruit de drempel
waarde bepaald is. 

Het aantal metingen is niet groot genoeg om hier verregaande conclu

sies uit te trekken, het is echter wel duidelijk dat dit complexe 

signaal ingesteld kan worden met een nauwkeurigheid die ongeveer ge

lijk is aan die van ee'n zuivere sinus. 
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4. De invloed van de pulsherhalingsfrequent~ 

·· Voor de situatie dat een periodieke impulsreeks gefilterd wordt door 

een bandfilter, hebben Van Dam (1964) en Ritsma et al. (1967) de in

vloed van de pulsherhalingsfrequentie g nagegaan op het juist waar

neembare frequentieverschil van de filterfrequentie. Zij vonden een 

konstante drempelwaarde (Af/f) als funktie van g voor g ~ 1/7 f. 

Bij grotere pulsherhalingsfrequenties steeg (~f/f) snel. Omdat dit 

verschijnsel niet direkt te verklaren is in het frequentiemodel van 

Maiwald (1.3), noch in het tijdmodel (1.4) is er hier opnieuw aan

dacht aan besteed. 

Als we het spektrum van een periodieke impuls, gefilterd door een 

bandfilter bezien dan geven, bij een verandering·van de filterfre

quentie, de veranderingen in de frequentiekomponenten in de achter

flank juist tegengestelde informatie t.o.v. de komponenten in de voor

flank (sterker worden, respektievelijk zwakker worden van de frequentie

komponenten bij een verhoging van de filterfrequentie). Hat kan zijn 

dat, als de frequentiekomponenten voor g) 1/7 f afzonderlijk opge-

lost kunnen worden, het oor door deze tegenstrijdige verandering "ver

ward" raakt. Dit kan aanleiding geven tot verhoging van de drempel. 

Om dez& tegengestelde veranderingen uit te sluiten is een serie metingen 

gedaan met verschillende pulsherhalingsfrequenties, gefilterd door een 

hoogdoorlaatfilter (steilheid 17 dB/Bark, meetopstelling en meetmethode 

als aangegeven in hoofdstuk 2). In figuur 4.1 zijn de resultaten van.· 

twee proefpersonen weergegeven. Hat blijkt dat voor een groot gebied 

~an pulsherhalingsfrequenties het juist waarneemb&re frequentieverschil 

van de filterfrequentie nagenoeg gelijk blijft. 

0/oo 
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toon- .h 
hoogte /.L 
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timbre l uidheid 

600 800 

I::> g 
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J.O. 

·1eoo Hz 

Fig. 4.1 Het juist waarneembare relatieve frequentieverschil als funktie 
van de pulsherhalingsfrequentie g. 
Hoogdoorlaatfilter, filterfrequentie f = 2000 Hz 
steilheid S = 17 dB/Bark. 
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Dit is des te merkwaardiger omdat, zoals in 1.5 beschreven is, d~ per

ceptieve gewaarwordingen, die gepaard gaan met een verandering van c~ 

filterfrequentie, geheel anders zijn voor verschillende frequentieg~

bieden van de pulsherhalingsfrequentie. In figuur 4.1 zijn deze per

ceptieve gewaarwordingen (verandering van toonhoogte, timbre en luid

heid) schematisch aangegeven. Ook de zuivere sinus (1800 Hz), die ge

filterd wordt door dit hoogdoorlaatfilter, geeft dezelfde drempel voor 

verandering van de filterfrequentie als de periodieke impulsreeks, 

hoewel de perceptieve gewaarwording hier slechts een luidheidsveran

dering is. 

Zoals in de inleiding reeds beschreven is, is het frequentiemodel van 

Maiwald onafhankelijk van de spektrale opbouw van het signaal. Bij deze 

metingen komt dit, zelfs ondanks de verschillende begeleidende percepten, 

duidelijk naar voren. 

Bij deze metingen viel het wel op dat door een proefpersoon bij 

g = 400 Hz en g = 500 Hz een veel hogere drempel (A~= 6 °/oo) gevonden 

werd. Het blijkt echter dat dan de belangrijkste frequentiekomponent. 

van het spektrum bij 2000 Hz ligt en niet veel in amplitude verandert 

door een kleine variatie van de filterfrequentie. De filterkarakteristiek 

is rond 2000 Hz sterk gekromd en daardoor veel minder steil. In het fre

quentiedomein is deze verhoging van de drempel du~ zeer begrijpelijk. In 

het tijdomein zal juist een harmonisch periodiek·aanslaan van het filter 

.maxima.le informatie over de tijdstruktuur van het signs.al geven. Dat 

desondanks de drempel stijgt is een argument tegen een verklaring in het 

tijddomein. 

~e vermoeden dat hetzelfde verband tussen (Ll~) en gale in figuur 4.1 

ook voor bandfilters gevonden kan worden als de proefpersonen zich meer 

koncentreren en de pulsherhalingsfrequenties zo gekozen worden dat de 

belangrijke frequentiekomponenten op die plaats in het spektrum komen 

waar de steilheid van het gebruikte filter maxima.al is. 
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5. Het gedrag van een detektor 

5. 1 Ui t he t voorgaande (1. 2, 1. 3) volgt da t het exci ta tie patroon van 

banddoorlatend: gefilterde ruis geschematiseerd kan warden als in 

fig. 5.1. 

f 

z. 
I 

Fig. 5.1 Het frequentie-excitatiepatroon. 

De detektor ter plaatse zi 1 ziet 1 een smalband ruissignaal dat be

schreven kan warden door een trigoniometrische. funktie met langzaam 

varierende fase S en amplitude R. 

zi(t) = R(t) cos [27rf
0

t + g (til ( 5. 1) 

Het verloop van zi(t) is geschematiseerd.in fig. 5.2, het vermogens

spektrum in fig. 5.3 • 

. H 
.... 
a. 
E 

" 

Fig. 5.2 Smalbandig ruis
signaal zi(t) 

---t:-t 

Fig~ 5-3 Vermogensspektrum 
van z1 (t) 

De waarschijnlijkheidsdichtheidsfunktie q(R), die de verdeling van 

de omhullende bepaald is de z.g. Rayleigh funktie (Bendat, 1958) 

q(R) R = -- e ,.-:2 
"'·R 

Zie fig. 5.4. 

( 5. 2) 
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Fig. 5.4 De Rayleigh waarschijnlijkheidsdich~heidsfunktie. 

De waarschijnlijkheidsdichtheidsfunktie van de fas.ehoek e is I 

1 
q( e ) = 21t' 

dus een rechthoekige verdeling. 

De detektor ter plaatse z. integreert gedurende een bepaalde tijd 
1 

het signaal, dat wij kunnen opvatten als een serie samples met sample 

frequentie f en een verdeling van de amplitude van de samples volgens c 
(5.2). 
Wij nemen a.an dat de integratie bestaat uit het optellen van de ener

gieen I van de samples met amplitude R gedurende· de int.egratie tijd t:". 

De intensiteit I van een sample is evenredig met het kwadraat van de 
:· 

amplitude (Zwicker & Feldtkeller, 1967). 

I = c . R2 ( 5-3) 

We stellen ~ = 1, dit heeft geen invloed op de verdere berekening. 

Uit (5~2) berekenen we de kansdichtheidsfunktie voor Is 

I' I ii 
I 

q( i) 
. ,q(R) 

= .;..,.__ SI 

d! 
dR 

R 

er. 2 
R 

e 

2R 
1 

= 2<T2 
R 

( 5. 4) 
e 
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Het verloop van q(I) is weergegeven in fig. 5.5 

' .. 
2fr..2 

R 

',' q!Il r _, 

-----.. - t 

Fig. 5.5 De kansdiohtheidsfunktie q(I) van de intensiteit I. 

Uit (5.4) berekenen we het gemiddelde I en de spreidingO"i' van deze 

verdel~ng. 

«> 

q( I)dI = I 2J2 
/ . R 

0 

0) 00 

-I/2~ . 
e dI = 2~2 

. o1: = )r-I) 2 q(I)dI /r 2 q(I)dI 

0 

Dus 

Cl() 

;

!2 -I/2~ 
= '20?2" e 

R 
0 

0: = I I 

dI - 12 = 4~4 = 12 

( 5. 5) 

.(5.6) 

( 5. 7) 

. 
De detektor ter plaatse z. integreert dus energieen, die een verdeling 

1 

hebben volgens (5.5) met gemiddelde i = 2~2 en spreiding 

°{ = 2"i2 
... r 

5.2 Centrale limiet stelling 

Laat r 1 ,~r 2 , •••• IN onafhankelijke random variabelen zijn, waarvan 

de individuele verdelingen niet zijn gespecificeerd. Het gemiddelde 

en de spreiding van iedere I. (j = 1,2 •••• N) wordt aangegeven met 
J ar.·. 

J 
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De som random variabele is 

N 
I == Z. I j , het gemiddelde is 1 

j•1 

en de.variantie: 

.N 

<1'2 = ~ 0:2 
j=1 Ij 

(5.8) 

( 5. 9) 

De Centrale Limiet Stelling zegt nu dat, zeker als de verdelingen 

q(I.) gelijk zijn, de somvariabele. I normaat verdeeld is als N_,.oo 
J . . 

(Davenport & Root, 1958, Bendat, 1958). 
Wij nemen aan dat het aantal samples N in het door ons gestelde prp

bleem groot genoeg is om deze .centrale limiet stelling te kunnen toe

passen. 

Uit de vergelijkingen (5.7), (5.8), (5.9) volgts 

N 
i = £: 

j=1 
I. = N I 

J j 

_.2 N 
v = < _...2 

L "I' 
j=1 j 

= N ~I~· 
j 

Dus de spreiding is: 

• N j2 
j 

i2 . = -
N 

( 5. 10) 

(5.11): 

De intensiteit I ter plaatse van de detektor z1 heeft een normale ver

deling met gemiddelde I en variantie o'2 • 

De kanBdichtheidsfunktie van I is: 

p(I) • _1_ 
r.TVz7r 

e 
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5.3 Intensiteitsdiscriminatie 

Wij bieden na elkaar twee ruissi1gnalen aan1 

een met gemiddelde intensiteit ! en een met gemiddelde intensiteit 

I + AI ter plaatse z .• 
1 

Bij voldoend grote a I kan de detektor de beide signalen onderschei-

den. In fig. B.6 zijn de kansdichtheidsfunkties p(I) voor beide sig

nalen gegeven. 

t 
Pell> 

1 
p<%2) 

Fig. 5.6 

tijd t= t, 

:c a: 
__..l' 

, , 1 
... rv 

"' tijd t : ,"2 

Kansdichtheidsfunktie van twee stimuli met gemiddelde in
ten~iteiten !'en f +AI aangeboden aan het gehoor. 

De detektor bepaalt een intensiteit I 1 en een intensiteit 12 uit 

de respectievelijke verdelingen. Voorwaarde voor de detektie van 

het aangeboden in tensi tei tsverschi 1 A I is, da t de kumula tieve 

kans P 

(5.15) 

Waarbij (1 82 - 1
81

) de drempel voor intensiteitsdiscriminatie voor 

stationaire signalen aangeeft ( <!'= 0). Het 72;/o kansinterval. wordt 

aangehouden omdat bij de gebruikte meetmethodiek (zie hoofdstuk 2.2) 

de drempel gedefinieerd wordt als die waarde van de stimulus waarbij 

72~ van de responsies van de proefpersonen juist zijn. 
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Het versohil Iv• 12 - 11 , heeft ook een normale verdeling met 

gemiddelde 

2 2 2 2 
en variantie <i'v • ~ + a; ·~ 2</ , 

dus V'... U'V2 
v 

Uit (5.15), (5.16) en (5.17) volgt: 

1 exp {-(Iy- .AI)} 
Uy V°211'" 2 a; 2 dlv • 0.72 

Uit t•bellen voor de standaard normale verdeling volgt dan: 

ofwel, met (5.17) en (5.12): 

+s2 
Uit drempelmetingen met stationaire signalen volgt r-- e 

S1 

Uit (5.18) berekenen we in eerste orde benadering 

I + At 
I 

Omrekenen in dB geeft: 

(5.16) 

(5.17) 

( 5.18) 

AL 10 101 I+ ..1 I ... og 
I 

= 10 
10

1og (1+ o~ 

f 1 0.82 .// 1 o we voor ,, 
Vif 
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hl 'dB 
VN 

AL is de verandering in het excitatie-niveau v~n de detektor ter 

plaatse z., dit valt uiteen in een •stationair 1 - en 1 ruis 1-deelz 
1 . 

10 IS2 
ALS • 10 log - geeft de drempel voor intensiteitsdiscriminatie 

1s1 

aan voor stationaire signalen • 

.d L = hl dB gee.ft het bedrag aan waarmee de drempel verhoogd' word t 
n VN 

ale er een ruissignaal ale stimulus wordt gebruikt. 

5. 4 Berekening van A Ln • ~ dB 

N is het aantal samples dat de detektor integreert gedurende de in

tegra tieti jd 'l'. De sample.:.frequentie is ongeveer f 
0

, de middenfre

quentie van het smalbandruissignaal. 

Dus 1 ( 5. 20) 

In de literatuur vinden we waarden voor de integratietijd voor luid

heid van het oor ale funktie van de frequentie (Plomp·w& Bouman, 1959). 
De waarden van r zijn ui tgezet in fig. 5. 7. 
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~ """""- • r---. ............ 
-~ 

2 00 SOQ 1000 20 00 5000 Hz 

'c • 
~ 

De integratietijd voor luidheid t als funktie van de fre-
quentie f • Naar Plomp en Bouman, 1959. c 

Met behulp van de formules ( 5.19) en ( 5. 20) kan nu A L als funktie .· n 
van de frequentie f berekend worden, zie fig. 5.a. c 

.. 
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' ....._ 
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~ r-----._ 

-0.2 
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0 
200 SOO 1000 2000 5000 Hz 

> 

Fig. 5.8 A Ln als funktie van de frequen tie. 
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6. Disoussie 

6.1 Konklusies uit de meetresultaten 

6 .1 .1 

Bij een bepaalde filtersteilheid geeft een verandering van enkel de 

filterfrequentie dezelfde waarde voor het juist waarneembare fre

quentieversohil als een versohuiving van het gehele spektrum (m.b.v. 

de verschuiver). Voorwaarde is dat de pu1sherhalingsfrequentie g 

geen aanleiding.geeft tot een tonaal residu (Ritsma et al, 1967). 

6.1.2 

Bij toename van de filtersteilheid tot ongeveer 35 dB/Bark neemt 

het juist waarneembare frequentieverschil af. Bij een verdere toe

name van de filtersteilheid blijft deze drempelwaarde konstant. Als 

een uitwendig filter steiler dan 35 dB/Bark gebruikt wordt, benadert 

het totale excitatiepatroon het excitatie-niveau van een zuivere 

sinus.Maiwald (1967) rapporteert een waarde van 27 dB/~ark. 

6.1. 3 
Er is geen statistisch aantoonbaar verschil tussen het juist waar

neembare frequentieverschil van de afsnij~requentie van een hoog

doorlaatfil ter en van een laagdoorlaatfilter bij dezelfde filtersteil

heid (luidheid 30 dB boven de ~ehoordrempel). 

6.1.4 
Bij gelijke filtersteilheid en filterfr~quentie is er een statistisoh 

aantoonbaar verschil tussen het juist waarne~mbare frequentieverschil 

voor signalen (zowel ruis als een periodieke impuls) gefilterd door 

een hoog- (of laag) doorlaatfilter en een bandfilter. 

6.1. 5 
Voor steilheden groter dan 35 dB/Bark wordt het juist waarneembare 

frequentieverschil van een periodieke impuls, gefilterd door een 

bandfilter gelijk aan dat van een zuivere sinustoon. Dit geeft aan 

dat de detektie van een zuivere sinus Op eenzelfde principe ZOU kun

nen berusten als een gefilterde impulsreeks. 

6.1. 6 
Er is een statistisch aantoonbaar verschil,tussen het juist waarneem

bare frequentieverschil van een gefilterde periodieke impulsreeks en 

van gefilterde witte ruis. De gemiddelde faktor is 1,7 ± 0,1. Bij 



- 41 -

kleine filtersteilheden is dit verschil voor sommige proefpersonen 

niet aan toonbaar. Maiwald ( 1967 c) rapporteert een fakt.or 6 tussen 

beide drempels (zuivere sinus, 1000 Hz, en een smalbandruis, midden

frequentie 1000 Hz). De drempelwaarden die hij vindt zijn veel hoger, 

hetgeen· door zijn speciale meetmethode (modulatie methode) veroor

zaakt word t. 

De pulsherhalingsfrequentie heeft, ondanks de verschillende bege

leidende percepten, geen invloed op het juist waarneembare frequentie

verschil. Voor bandfilters is dit niet aangetoond voor g > 1/7 f. 

Literatuurbronnen geven voor bandfilters een stijging van de drempel 

aan voor g ) 1/7 f. 

6.2 Frequentie of periodiciteit? 

6.2.1 

In de inleiding hebben wij twee detektiemodellen besproken (kort aan 

te duiden met het frequentiemodel en het tijdmodel) die het gedrag 

van het gehoor voor de detektie van kleine'frequentieveranderingen 

in een komplex signaal beschrijven. 

We weten dat beide mechanismen bestaan en zullen ons nu afvragen 

welk van beide modellen de meetresultaten het beste ~eschrijft. M.a.w. 

welk mechanisme bepaalt de drempel voor frequentiediskriminatie van 

komplexe signalen ( met als limiet de zuivere sinus). 

6~2.2 .Frequentie 

Bijna al de konklusies die in 6.1 ziJn genoem.d passen direkt in het 

frequentiemodel (uitgewerkt in 1.2. en 1.3). Ondanks de grote spreiding 

in de metingen komen de grafieken ongeveer overeen met de figuur 1.9. 

(Ai als funktie van S)' die vo lgt ui t het frequentiemodel. Het u;e;p

schil tussen de drempel voor frequentie-:o.nde~scheiding van ge-

fil terde ruis en gefilterde puls werd in hoofdstuk 5 theoretisch be

naderd. Met behulp van formule (1.6) ~n de meetresultaten in de 

figuren 3.1 t/m 3.4 kunnen we de veranderingen in totale excitatie

niveau AHE in de drempelsituatie berekenen: 
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Bekijken we de situatie voor bandgefilterde signalen dan volgt, ge

middeld over alle proefpersonen en filtersteilheden 

voor periodieke puls ALE' min = 0.15 + 0,05 dB 

voor witte ruis 4LE' min = 0,25 + 0,05 dB. 

Door ''n van de proefpersonen zijn metingen verricbt ~om bet juist 

waarneembare luidbeidsverschil ( ~s 1) voor zuivere sinustonen en voor 

witte ruis (0-4000 Hz) te bepalen. (G. Domburg, 1966). Hij vond de 

volgende waarden (stimulusduur 500 msec): zuivere sinus (1000 Hz) 

ASL a 0.13 dB ' Witte ruis tisL = 0.23 dB • 

De goede overeenkomst tussen il ~ en ll SL' zowel voor ruis als voor 

puls resp. zuivere sinus, geeft aan dat aan de drempel zowel bet 

juist waarneembare frequentieverscbil als bet juist waarneembare 

luidbeidsverschil bepaald worden door een amplitude-verandering 

..dHE(z) van het totale excitatiepatroon. Het verschil tussen de drem

pel voor puls en voor ruis (hier'in beide gevallen 0.1 dB) k~mt, 

vooral als we rekening houden met de grote spreiding in dit getal, 

in grootte-orde overeen met het theor.~tisch verschil zoals dat volgt 

uit de berekeningen in hoofdstuk 5. V~or een middenfrequentie van 

2000 Hz wordt daar een verschil van 0.16 dB berekend. Deze metingen 

en berekeningen bevestigen dus de verwacht.ingen die volgen uit het 

frequentiemodel. 

Het verschil tussen de drempelwaarden voor signalen, gefilterd met 

een hoog- (of laag)-doorlaatfilter en een bandfilter (zie konklusie 

6.1.4).is echter niet direkt verklaarbaar in hat frequentiemodel. 

Immers de drempel is enkel afhankelijk van de steilste flank in bet 

gefilterde signaal, dus een bandfilter en een hoogdoorlaatfilter met 

''nzelfde steilste flank moeten aanleiding geven tot dezelfde drem

pelwaarde. We kunnen twee mogelijke oorzaken van dit versohil aan

duiden: 

- Alle proefpersonen meldden dat bij een signaal,.gefil t~rd· door een 

hoogdoorlaatfiler, het veel moeilijker was zich te koncentreren op 

veranderingen in de filterfrequentie dan in de vergelijkbare situ

atie met een bandfilter. De veranderingen zijn moeilijker te detek

teren in het, ook peroeptief, komplexere signaal. 

- Aangezien de drempelbepaling een statistisch prooes is,/doen bij 

een bandfilter zowel de detektoren ter plaatse van de aohterflank 
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als van de voorflank mee (het excitatiepatroon is bij een luid

heid van 30 dB boven de gehoordrempel symmetrisch). Dit kan dus 

tot een betere detektie en een verlaging van de drempel aanlei

ding geven. 

Ook het laatste gedeelte van konklusie 6.1.7 past niet dir~kt ir 

dit frequentiemodel. In hoofdstuk 4 is hier reeds op gewezen. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat het model voor de frequentiedis

kriminatie van komplexe signalen in het algemeen op bevredigende wij

ze het verloop van het juist waarneembare relatieve frequentieverschil 

( 
4 ~) als funktie van de maximale steilheid S beschrijft. Witte ruis 

geeft aanleiding tot een hogere drempelwaarde dan een periodieke im

pulsreeks, gefilterd door hetzelfde filter. Dit verschil kan theore

tisch benaderd worden. Het verschil tussen de drempelwaarden' gevon

den bij hoog- (of laag-) doorl~atfilters en bandfilters kan niet 

direkt in dit model verklaard worden. Dat het juist wa~rneembare fre

quentieverschil voor een periodieke impulsreeks, gefilterd door een 

hoog- (of laag-) doorlaatfilter en, zeker in een groot gebied, ook 

voor een bandfilter onafhankelijk is van de pulsherhalingsfrequentie· 

volgt direkt uit het frequentiemodel. 

Ook de problemen die genoemd zijn in 1.1 (Ritsma, Walliser) vinden 

een direkte verklaring in dit model. 

6.2.~ 

Periodici tei t. 

Afgezien van 6.1.6 en 6.1.7 zijn de konklusies ook in het tijddomein 

verklaarbaar. Vooral de konklusie 6.14, die niet direkt in het fre

quentiemodel te plaatsen is, verdient hier de nodige aandacht. Zoals 

gesteld in 1.4 is het verloop van de amplitude-omhullende van de im

pulsresponsie een in het tijddomein belangrijke parameter. Dit ver

loop wordt uitgedrukt in de uitslingertijd tl, de tijd waarin de 

amplitude met een faktor 1/e is gedaald. Zoals wij in de figuren 6.1 

en 6.2 kunnen zien verschillen de pulsresponsies van een bandfilter 

en hoogdoorlaatfilter (bij ongeveer gelijke filtersteilheid) sterk, 

hetgeen tot uitdrukking komt in de uitslingertijd. 
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S: 17 dB/BARK 

Fig. 6.1 Pulsresponsie van 
een bandfilter. 

'. 
Fig. 6.2 Pulsresponsie van een· 

hoogdoorlaatfilter. · 

In figuur 6.3 is de uitslingertijd t
1 uitgezet als funktie van de 

maximale steilheid S van het gebruikte fi.lter. We kunnen t.1 meten 

t' 

8 
msec 
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0 
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sso 270 140 

20 

BANDBREEDTE 
80 45 Hz 

40 60 80 

:t:> S C dB /BARK) 

BANDFILTEft 

HOOGOOORLAAT
FILTER 

Fig. 6.3 De uitslingertijd t 1 als funktie van de steilheid S van de 
gebruikte bandfilters en hoogdoorlaatfilters. 
Boven aan de figuur zijn de bandbreedtes B aangegeven, die 
gelden voor de bandfilters. 
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uit de oscillogrammen van de pulsresponsies, en voor bandfilters 

ook berekenen ui t de f ormule t 1 .. ~ ( zie 1 .4). De berekende en 

gemeten waarden stemmen goed overeen. Voor steile hoogdoorlaat-

fil ters komt t 1 in de buurt van 2 msec, zoals in 1.4 is uitgerekend. 

H~t blijkt dat bij gelijke flanksteilheden \3-e uitslingertijden voor 
I 

bandfilters ongeveer 2 a 3 maal zo groot zijn ale die van hoogdoor-

laatfilters. Bezien wij de meetresultaten {fig. 3.1 en 3.2) dan 

vinden we bij proefpersoon G.D. gemiddeld ongeveer een faktor 2 en 

bij proefpersoon J.N. ongeveer een faktor 2,3 tussen de drempel

waarden voor bandfilters en hoogdoorlaatfilters (gefilterde ruis). 

Dit kan dus ongeveer kloppen met de faktor 2 A 3 tussen de uit

slingertijden, maar dan blijft de vraag, waarom in het geval van 

een hoogdoorlaatfilter bij t 1 ~ 1,3 msec (s ~35 dB/Bark) reeds de 

laagste drempelwaarde (.A~) bereikt wordt, terwijl dit bij een 

bandfilter pas bij t 1 ~ 3,5 msec (S~35 dB/Bark) bereikt wordt. 

Belangrijk is dat de konklusies 6.1.6 en 6.1.7 niet passen in het 

tijdmodel. In 1._4_ z_~jn de_ verwachtingen uitgesproken dat de drempel

voor frequentie...:ondersc_heid_ing zal dalen bij stijgende pulsherhalings

frequentie, en voor ruis zeker niet groter zal zijn dan voor een 

impul~reeks. Beide verwachtingen warden tegengesproken door. de meet

resultaten, wij zien geen mogelijkheden dit in het tijdmodel te · 

verklaren. 
-----~--··· 

I 
Een hoogdoorlaatfilter geeft eenzelfde uitslingertijd i&, als een 

laagdoorlaatfilter bij gelijke filtersteilheid en afsnijfrequentie 

(zie 1.4). Zoals uit metingen van Maiwald (1967 b) en (niet gepu

bliceerde) metingen van Domburg (1968) blijkt, is echter het juist 

waarneembare frequentieverschil voor hoogdoorlaatfilter onafhanke

lijk van de luidheid, in tegenstelling tot laagdoorlaatfilters. 

Op basis van de tijdstruktuur is dit niet verklaarbaar. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat het moeilijk is alle meetresul

taten binnen het tijdmodel te beschrijven. Alhoewel het een moge

lijke aanwijzing geeft voor het verschil in drempelwaarden van 

hoogdoorlaatfilters en bandfilters, kan niet verklaard worden waar

om de laagste drempelwaarden bij verschillende uitslingertijden be

reikt worden. Het tijdmodel geeft bovendien geen verklaring voor 

het verloop van de drempel als funktie van de pulsherhalingsfrequen

tie en de grotere drempelwaarden van gefilterde ruis t.o.v. een 

gefilterde impulsreeks bij deze+fde filtersteilheid. 
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6.3 Slot 

In de inleiding (1.1) hebben we twee onderzoeken aangehaald (Ritsma, 

1965~ Walliser, 1968), betrekking hebbende op AM signalen, waarbij 

een verklaring van de resultaten in het tijddomein niet direkt mo

gelijk is. De resultaten van die onderzoeken passen echter wel j.r.. 

het frequentiemodel. 

Als wij de diskussies 6.2.1 en 6~2.2,aangaande de in dit rappor~ be

schreven metingen, vergelijken,dan konkluderen we dat, met de groot

ste waarschijnlijkheid, ook hier het frequentiemodel het meest pas

send is. 
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