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Samenvatting. 

Het gehoor kan in beperkte mate een complex signaal in spectrale 

componenten analyseren. 

Zo kunnen lage harmonischen uit het spectrum van een periodieke 

puls gescheiden worden waargenomen. 

We ontdekten dat hoge harmonischen (boven 16) waarneembaar zijn 

bij spectrale afwezigheid. Wanneer korte sinustreinen met de fre

quentie van de harmonische tussen de pulsen worden aangebracht 

blijken deze beter waarneembaar dan wanneer zij rondom de pulsen 

geplaatst worden. 

Beschouwen we het basilair membraan als een filter met een fre

quentie-onafhankelijke selectiviteit Q, met daarachter een ener

gie detector, dan kunnen alle bovengenoemde verschijnselen ge

interpreteerd worden. Een additionele voorwaarde, dat de energie 

detector inactief is tijdens de puls-responsie en alleen de·res

terende s~nustrein-responsie detecteert, is vereist. 

De voorspellingen van een lineair filtermodel voor verschillende 

waarden van Q, werden vergeleken met de meetresultaten. Dit leidde 

tot de schatting Q is 10 à 20, hetgeen niet in tegenspraak is met 

de uit de literatuur bekende gegevens over de frequentie selecti

viteit van het gehoor. 

Summary. 

The hearing-organ is, on a limited scale, capable of analysing a 

complex signal into speetral components. 

In this way the lower harmonies from the spectrum of a periodic 

pulsecan be perceived separately. 

We found that high harmonies (above the 16th) are perceptible 

when spectraly absent. Short trains of sine-waves, with the 

frequenèy of the harmonie, introduced between the pulses are more 

easily perceived than the same trains positioned around the pulses. 
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If we consider the basilar-membrane as a filter (selectivity Q 

independent of the tuning-frequency) with a subsequent energy

detector, then all phenomena mentioned can be interpretated. An 

additional assumption is necessary that the energy-detector is 

inactive during the p~e-response but only detects the remaining 

response of the sine-wave-train. 

The predictions of a linear filter-model (for different Q-valu~s) 

were compared with the experimental data. From this we estimate 

Q 10 to 20, which is not in contradietien with known data on the 

frequency-selectivity in hearing. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1. Historische Inleiding 

(frequentie analyse door het gehoor) 

Het feit dat het gehoororgaan in staat is complexe signalen op be

perkte wijze in frequentie-componenten te analyseren is reeds lang 

bekend. Iemand met een getraind muzikaal gehoor onderscheidt in een 

rein akkoord vrij gemakkelijk de vier componenten: een 4de, 5de, 

6de en 8ste harmonische Vàn een grondtoon. 

In de 17de eeuw vermeldde de Fransman Mersenne dat hij, luisterend 

naar een trillende snaar, naast de grondtoon ook hogere tonen waar

nam, tot zelfs -volgens latere definities- de ?de harmonische. 

Von Helmholtz beschrijft in de vorige eeuw dat hij bij het luisteren 

naar een trillende snaar, met gebruikmaking van een geschikt referen

tiesignaal zelfs de 16de harmonische kan waarnemen. (Von Helmholtz, 

1913). 

Toen Ohm nu meer dan 100 jaar geleden de Fourier analyse toepaste in 

de gehoortheorie gaf hij daarmee een mogelijkheid om deze meetresul

taten mathematisch-fysisch te interpreteren. De akoestische wet van 

Ohm zegt dat het oor in een complex signaal de spectrale componenten 

daarvan kan onderscheiden en wel met een toonhoogte die eenduidig 

door de frequentie van de componenten bepaald wordt. 

Hoewel Helmholtz er in eerste instantie in slaagde veel bewijsmateriaal 

te verzamelen dat de wet van Ohm steunde, hebben latere experimentele 

resultaten geleid tot een afzwakking van Ohm's formulering. 

In de afgelopen jaren werd de perceptie van harmonischen in complexe 

signalen o.m. onderzocht door Plomp (1966) en Cardozo en Neelen (1967). 

Plomp liet zijn proefpersonen een complex signaal, dat bestond uit 

de eerste 12 harmonischen; (met gelijke amplitude) van een grondtoon, be

luisteren. Met een gedwongen-keuze-methode vond hij dat voor de onder

zochte grondtonen van 62,5 tot 2000 Hz de 5de tot 8ste harmonische de 

hoogste gescheiden waarneembare componenten zijn. 

Cardozo en Neelen bezigden als stimulus een periodieke puls. Met ge

bruikmaking van een conditioneertoon vinden zij dat de 16de tot de 
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20ste harmonische nog kan worden waargenomen (gemeten voor puls

herhalingsfrequenties van 50 tot 400 Hz). 

De discrepantie van ongeveer een factor 2 in beide resultaten wordt 

veroorzaakt door een verschil in meetmethode. Plomp liet zijn proef

personen luisteren met een "ongewapend" oor, Cardozo en Neelen "wa

penden" het oor van de proefpersoon door gebruik te maken van hun 

conditioneertoon. 

De auteur vond in een voorgaand experiment (Duifhuis, 1969) resul

taten welke overeenstemmen met die van Cardozo en Neelen, maar bo

vendien nam hij waar dat hogere harmonischen ( > 16) hoorbaar zijn 

wanneer zij spectraal afwezig zijn, (gemeten voor pulsherhalinga

frequenties van 25, 50 en 100 Hz). 

Doel van het onderhavig onderzoek was dit nieuwe verschijnsel (bij 

ons weten is dit verschijnsel nimmer elders beschreven) nauwkeuriger 

te onderzoeken en de resultaten met behulp van een model te beschrij-

ven. 

2. Toonhoogte. 

Dat de relatie tussen frequentie en toonhoogte niet zo eenduidig is 

als de Wet van Ohm deed veronderstellen blijkt bijv. uit het door 

Schouten omstreeks 1940 gevonden residu effect (bijv. Schouten, 1960). 

Een theorie werd ontwikkeld die zegt dat de tijdstructuur van een 

akoestisch signaal een rol speelt in de subjectieve toonhoogte-ana

lyse van een complex signaal. 

Momenteel wordt algemeen geaccepteerd dat zowel frequentie- als 

tijdanalyse een rol spelen in de auditieve perceptie en ruwweg kun

nen we stellen dat het basilair membraan een frequentie-analyse met 

beperkt oplossend vermogen uitvoert (v. Békésy 1960, Johnstone en 

Boyle 1967, Johnstone 1969) terwijl in het vuurpatroon, zoals dat 

gemeten wordt in zenuwvezels van de gehoorzenuw, het tijdpatroon 

een rol speelt (Kiang 1965, Geblick en Pfeiffer 1969, Rose 1969). 

(Zie ook Hoofdstuk 5, par. 1.) 
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We kunnen het gehoororgaan in blokschema voorstellen als een serie

schakeling ~an een aantal processen met karakteristieke overdrachts

functies, fig. 5-2. Om het gedrag van de afzonderlijke elementen te 

kunnen bestuderen moet men fysiologisch onderzoek verrichten. In een 

psycho-akoestisch onderzoek beschouwt men het gedrag van het gehele 

systeem. Het wordt dan minder eenvoudig waargenomen effecten in ver

schillende elementen te lokaliseren. En dat is het waar we bij het 

beschrijven in termen van een zo realistisch mogelijk model naar 

moeten streven. 
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Hoofdstuk 2 

PROEFOPZET 

Wanneer we het tijdpatroon beschouwen van een periodieke (ge!dea

liseerd: oneindig smalle) puls waaruit de n-de tharmonische ontbreekt, 

dan is: 

-
f C t > : AL ÓC t - kT > 

k .. O 
- 2 A cos( n~t> 

T T 
Ó:Dirac Ó-functie 

-= 2A[ cos( k~t> 
T k=O T 

- 2A cos <n~t) 
T T met 

of grafisch: 

11 I I I I 
0 f0 nf0 --+ f 

Fig.2-1 Tijdpatroon van periodieke Fig.2-1b geeft het frequentiespee-
puls (periode T) waaruit de n-de 1 
harmonische ontbreekt. trum, fo = T • A interpreteren we 

2A we als àmplitude van een puls, 1ï 
is dan de amplitude van een 
spectrale component. 

We zien uit fig. 2-1 dat het tijdpatroon in het interval (0, T) in

formatie bevat over de spectraal afwezige component nf • Na te gaan 
. . 0 

is of deze tijdinformatie relevant is voor de subjectieve perceptie 

van nf • 
0 

Een globale beschouwing van de verwerking van dit signaal door het 

oor is de volgende: 

Wanneer de pulsen ver uit elkaar liggen (T van de orde van 1 sec.) 

zal men afwisselend de puls en de sinustoon horen. Direct na het 

verschijnen van de puls is het oor minder gevoelig voor de sinus. 

We zeggen dat de sinus dan door de puls gemaskeerd wordt. 
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Uit de literatuur (o.a. Samailo.va 1959, Chistovitch en Ivanova 

1959) blijkt dat ook een achterwaartse maskering kan optreden, 

welke op de perceptie van de sinus van invloed zou kunnen zijn. 

(Men spreekt van achterwaartse maskering wanneer de perceptie van 

een -relatief zwak- signaal door een er op volgend -relatief sterk

signaal onderdrukt wordt.) In ieder geval heeft de sinus in een in

terval tussen nT en (n + 1)T (n een geheel getal) een bovendrempe

lige waarde en zal hij als sinus gedetecteerd kunnen worden, bij 

geschikte keuze van amplitudes. 

Na te gaan is of deze beschrijving op het verschijnsel dat spec

traal afwezige hogere componenten hoorbaar zijn (bij een T van de 

orde van 10 ms), van toepassing kan zijn. 

Daartoe werd de stimulus van fig. 2-2 aangeboden 

0 T 

Fig.2-2 Tijdpatroon van de in het experiment gebezigde stimuli; 
T periode, t 1 tijdsverschil tussen optreden van puls en begin 
sinustrein; 't' duur sinustrein; t* = t 1 + ~ /2. 

Door in dit signaal 't" en t* te variëren kunnen we nagaan in welk 

interval tussen nT en (n + 1)T (n een geheel getal) de bijdrage van 
2A ( 2tr ) • lf cos n ~ t tot de sensat~e er van het grootst is. We kunnen, 

. 2A 2tr •• door de ampl~tude van lf cos(n -~ t) te varieren, drempelwaarden 

vinden voor het juist waarneembaar zijn van deze component. Een 

voorlopige meting toonde aan dat er een significant verschil in 

drempelwaarde is tussen de situaties t* = 0 en t* is T /2, voor 

n = 30 en f
0 

= 100 Hz, waar f
0 

= ~ (cf fig.2-1b) en dat is in het 

gebied waar we de ontbrekende component horen (Duifhuis,. 1969). 

Voor lage waarden van h( < 16) is dit verschil in drempelwaarde 

minder duidelijk. 
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We besloten over een zo groot mogelijk gebied van pulsherhalinga

frequenties en harmonischen het effect van t* en ~ te meten. 

Het verloop van de drempelwaarde (zoals hiervoor gedefinieerd) als 

functie van t* bij constante f , n en ~ zal wellicht enige infor-o 
matie over de kwaliteit van de frequentie selectie van het audi-

tieve systeem kunnen geven. Hierop komen we later (Hoofdstuk 5) 

terug. 
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Hoofdstuk 3 

MEETOPSTELLING 

Uit het voorgaande laten zich de eisen formuleren die we aan de 

apparatuur moeten stellen. We moeten het signaal uit figuur 2-2 

kunnen genereren. Daarvoor hebben we behoefte aan een periodieke 

puls met instelbare pulsherhalingsfrequentie waaraan een component, 

in fase en amplitude regelbaar, gedurende een ~nstelbaar gedeelte 

van de periode van de periodieke puls, wordt toegevoegd. 

De vroeger gebruikte opstelling (Duifhuis 1969) werd hiertoe enigs

zins uitgebreid. 

Het principe is als volgt: 

Een sinusgenerator genereert een sinus met frequentie nf • Deze 
0 

frequentie wordt gedeeld door n (instelbaar) en van dit signaal 

met frequentie f wordt m.b.v. een pulsvormer een periodieke puls 
0 

(f
0 

pulsen per seconde, pulsbreedte 100 ;us) gevormd. De sinus nf
0 

wordt via een fasedraaier en een door de puls gestuurde poort met 

instelbare looptijd t 1 en doorlaattijd ~ aan de puls toegevoegd. 

In de opstelling bevinden zich voorts een aantal versterkers en 

verzwakkers om de vereiste amplitude-instellingen te kunnen ver

richten. 

Het signaal wordt binauraal beluisterd uit een Beyer DT 96A hoofd

telefoon in een akoestische box. Als referentie signaal wordt ná 

de stimulus de sinus nf aangeboden om ongewenste conditionerings-a 
effecten als nabeelden te vermijden. Het referentiesignaal dient om 

na te gaan of de goede toonhoogte in het complexe signaal is be

luisterd. 
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MTG 
2 1-------1'--- start -, 

Fig.3-1 Principeschema van de meetopstelling. (Omschrijving in 
tekst.) (MTG: modulaire tijdgever). 

Ter wille van de duidelijkheid zijn de in de opstelling opgenomen 

versterkers en verzwakkers, die voor goede aanpassing zorgen, weg

gelaten. Ook zijn in dit schema niet opgenomen de voorzieningen 

v.oor controle zoals oscilloscoop en wave-analyser, en voor het 

referentiesignaal. 

De pulsvormer levert pulsen met een breedte van 100 ;US• Het fre

quentiespectrum zal dan ook niet volledig vlak zijn, maar krijgt 

een omhullende die zijn eerste nulpunt bij 10 kHz heeft. Dat houdt 

een begrenzing van de te gebruiken frequenties in. (In feite werd 

de pulsbreedte aangepast aan het te onderzoeken frequentiegebied 

en niet omgekeerd.) We bezigden als hoogste frequentie 8 kHz; deze 

werd als component van het pulsspectrum t.o.v. componenten beneden 

2 kHz al ruim 20 dB verzwakt. Dit wordt nog enigszins verergerd 

door de overige a~paratuur," met name door PBM poort 2. Deze poort 

geeft een gladde amplitude omhullende bij in- en uitschakelen, zo

dat geen schakelklikken worden gehoord. 

PBM poort 1 vormt de periodieke sinustrein, met tijdsduur ~, met 

opkom- en afval-tijd van ca. 0,1 ~. 
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T 

Fig.3-2 Poortfunctie van PBM poort 2, geeft amplitude omhullend~ 
van sinustrein, stijgtijd en afvaltijd - 0,1 't". 

Ook hier worden gladde flanken gebezigd, die er zorg voor dragen 

dat de door de discontinuiteit in het tijdpatroon optredende scha

kelklikken onderdrukt worden. 

De in de metingen gebruikte verzwakkers werden met een Hewlett

Packard-wave-analyser geijkt. Tenslotte werd hiermee de overdracht 

van de opstelling, als functie van de frequentie, zonder hoofdte

lefoon gecontroleerd. 
Cr et) 

f 
w 
a 
:::> 
1-
....J a.. 
:JE 
<( 

1 0 

5. 

2 

1 

0 ,5 

'~-... Q 

~ 
\ 

' ' 
0.1 Q2 0,5 1 2 4 s ~l OkHz 

FREQUENTIE 
Fig. 3-3 Frequentie karakteristiek van meetopstelling, gemeten aan 
ingang van hoofdtelefoon. 
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Hoofdstuk 4 

DE METINGEN 

1. Inleiding. 

Als we de akoestische stimulus van fig.2-2 beschouwen, d~~ reali

seren we ons dat we over een groot aantal parameters beschikken, 

te weten: 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

1 
f

0 
= T' de grondtoon of het aantal pulsen per seconde; 

n het rangnummer van de beschouwde harmonische, en daarmee nf , 
0 

de frequentie van die harmonische; 

~ duur van de sinustrein of n*, het aantal perioden van nf
0 t:' 

in 't' , n * = n T ; Opm. : 't' '- T; 

t*, de positie van de sinustreinen t.o.v. de pulsen; 

A, de amplitude (energie)van de pulsen; 

de (ev. relatieve) amplitude van de sinus in het interval r; 

de fase van de sinus nf in het interval t" • 
0 

Daarnaast beschikken we nog over een aantal verschillende meet

mogelijkheden: 

1*) monauraal of binauraal; 

2*) gedwongen keuze methode of instelmethode; 

3*) zo goed mogelijke objectieve instelling door één proefpersoon 

of goede objectieve instelling ~et uitschakeling van mogelijke 

predicties door proefpersoon) met behulp van een proefleider. 
/ 

Bij zo'n veelheid van mogelijkheden is het zaak zich goed te reali-

seren wat voor verschijnsel men wil meten om daarna na te gaan welke 

de belangrijkste parameters zijn die dit verschijnsel beinvloeden. 

We kiezen voor parameter 7, de fase van nf, die fase, die voor~= T 
0 

en aangepaste amplitude uitdoving van de spectrale component nf
0 

geeft. (cf Hoofdstuk 2.) 

Het subjectieve luidheideniveau (5) wordt ingesteld op 50 dB boven 

drempel (zie ook volgende paragraaf). Gemeten wordt bij welke am

plitude van de sinus (6) de toonhoogte die overeenkomt met nf
0 

juist 
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gehoord wordt, en dit wordt gemeten als functie van t*(4), bij 

verschillende waarden van f , n en ~ • 
0 

We beperktenons voornamelijk tot tonale pulsen; de laagste puls-

herhalingsfrequentie was 25 Hz. De hoogste sinusfrequentie die we 

bezigden was 8 kHz (Hoofdstuk 3). 
Daarmee is het meetgebied afgebakend (fig.4-1). 

Voor ~ hebben we nu nog een aantal mogelijkheden. We kunnen n* 
n* constant houden, dan is ~ = T.-- Voor lagere n heeft dit het n 

nadeel dat n niet kleiner mag worden dan n*. Een mogelijkheid 
't' om het hele meetgebied te doorlopen is de factor lf constant te 

f Clog) kHz 

Fig.4-1 Eerste afbakening van het meetge
bied. f aantal pulsen per seconde f beluiso terde toonhoogte,n rangnummer van harmo-
nische. 

houden. Een bezwaar 

hiertegen zal voort

vloeien uit het model 

waarmee we het effect 

willen beschrijven; 

een filtermodel met 

een frequentie-onaf

hankelijke kwaliteits

factor Q. De pulsres

ponsie van dat model 

heeft een voor alle 

frequenties f gelijk 

decrement per periode 

1/f. Een vergelijkbare 

aftasting van de puls

responsie wordt dan 

verkregen door sinus

treinen met een gelijk aantal periodes te benutten. (Hoofdstuk 5, 
par. 4.) 

't' We besloten bij een eerste experiment lf constant te houden: par. 3. 
In latere metingen was n* invariant: · par. 4. 

Alle metingen werden binauraal verricht. Het is de bedoeling om in 

de toekomst nauwkeurig na te gaan of monaurale aanbieding van stimuli 

het effect beinvloedt. Toepassing van de gedwongen keuze methode 

geeft problemen voor wat betreft de keuze van een referentiesignaal, 

aangezien het dan gehanteerde criterium: "bestaat er verschil" niet 

hetzelfde als: "bestaat het gezochte verschil" behoeft te zijn. 
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In de latere experimenten werd zoveel mogelijk met de hulp van een 

proefleider gemeten. De proefleider stelt dan de parameters in en 

geeft bovendien een willekeurige verandering aan de door 'de proef

persoon in te stellen grootheid. 

2. Verkennend Onderzoek. 

Aanvankelijk bestonden slechts vermoedens over de effecten van de 

verschillende parameters op de hoorbaarheid van een spectraal af

wezige hoge harmonische in een pulsreeks. Bij een punt midden in 

het frequentiegebied (f
0 

= 100 p.p.s., n = 30) werden een aantal 

globale metingen gedaan. 

De procedure was als volgt: 

Eerst werd de subjectieve drempelwaarde van de sinustrein (T = 10 ms, 

~ = 4 ms) bepaald. Vervolgens werd dezelfde drempelwaarde bepaald 

van de sinustrein + puls, voor verschillende subjectieve luidheids·

niveaus van de puls (L), bij verschillende waarden van t*. De ver

schuiving van de drempelwaarde als functie van t* met als parameter 

het luidheideniveau L van de puls is in figuur 4-2 weergegeven. 

dB 
,0~~-------+--------~~ 

20 

o~~--~~~~~--~~+-
o 5 tO ms 

=T 

Fig.4-2 Drempelwaarde verschuiving 
van sinustrein in dB als functie van 
t* bij verschillende luidheidniveaus 
L van de puls (20,30,40 en 50 dB bo
ven drempel). f = 100 pps, f = 3 kHz. 
't' = 4 ms = o,4°T. 

We zien dat de onderdrukking 

het sterkst is daar waar de 

pulsen in het tijdpatroon op

treden (t* = O,T), m.a.w. de 

sinustrein is het best hoor

baar als hij optreedt tussen 

de pulsen (t* ~ iT). 

Het verloop van de onderdruk

king als functie van t* ver

toont groter verschillen bij 

toenemende L. Bij L = 50 dB 

zien we verschillen van 20 dB 

optreden. 

Dit geeft de argumentatie voor 

de keuze van het luidheidsni

veau in de verdere experimenten. 

Hogere luidheidniveaus zijn minder prettig te beluisteren. 
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De sinustrein geeft een subjectieve sensatie van een sinustoon + 

ratel voor lage pulsherhalingsfrequenties en van een sinustoon + 

scherp timbre voor hoge pulsherhalingsfrequenties. Ratel en scherp 

timbre verdwijnen wanneer de puls wordt bijgevoegd gaandeweg in de 

respectievelijke klankkarakters van de periodieke puls. 

3. Experiment I. 

De volgende stap was na te gaan hoe het in par. 2 beschreven effect 

zich gedraagt over het meetgebied. 

We voerden daarvoor in de grootheid ~Lm, zijnde het verschil in 

onderdrukking van de sinustrein tussen t• = 0 en t• = fT, bij con-
?: 

stante T = O, 4. 

In feite voerden we dit experiment tweemaal uit met twee verschil

lende criteria. 

In het eerste werd de onderdrukking van de sinustrein gemeten. De 

sinustrein is onderdrukt als geen verschil met een "nette" pulsreeks 

wordt waargenomen. We konden daarvoor gebruik maken van de AX (ge~ 

dwongen keuze) methode. 

Dit geeft de volgende resultaten voor t\ L : m 

' PP• ms 

100 ' 
50 8 

25 16 

.25 .5 
2 ' 

8 
f Clog>--..- kHz 

Het verschil wordt ni~t 

alleen veroorzaakt door 

subjectieve aan- of af

wezigheid van een com

ponent met toonhoogte 

nf maar, vooral in 
0 

het gebied 10 ' n ~ 20, 

ook door timbre ver

schillen. 

Voor n ~ 10 geeft toe

voeging van de sinus

trein aan de pulsreeks 

een onderdrukking van 

de in het nette signaal 

Fig.4-3 Distributie van •L over het meet- waarneembare harmonische. m gebied ( ALm.verschil in onderdrukking 
van perceptie van sinustrein tussen t• = 0 
en t• = ;), subjectief luidheideniveau 50 dB. 
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We raakten echter speciaal geinteresseerd in de vraag, waar toe

voeging van sinustrein een sensatie van de toonhoogte nf geeft. 
0 

Daartoe werd de onderdrukking van de toonhoogte nf gemeten. De 
0 

toonhoogte is onderdrukt als in het complexe signaal geen compo-

nent met toonhoogte nf wordt waargenomen. De resultaten zijn 
0 

samengevat in fig. 4-4 en berusten hoofdzakelijk op metingen van 

1 proefpersoon (HD), een klein aantal meetpunten werd door een 

tweede proefpersoon (JN) nagemeten. 

,00 
pps 

100 

50 

25 

' 8 -kHz 

' 
8 

16 

Fig. 4-4 Distributie van 4 L ' over het meet
gebied ( AL ' verschil in m onderdrukking, 

.van toonhoo~te behorend bij sinustrein,tussen. 
t* = 0 en t* = ; ) • Voor n = 16 wordt alleen 
voor t* = ~ de sinustrein met juiste toon-
hoogte waargenomen (streeplijn). Voor 
n < 10 geeft de sinustrein onderdrukking van 
anders hoorbare componenten; subjectief luid
heidaniveau 50 dB. 

Voor 10 < n < 16 is 

het moeilijk de maat 

.4 L te handhaven. m 
Daar wordt in het ge

T 
val t* = 2 doorgaans 

wel een component nf 
0 

gehoord, terwijl dat 

voor t* = 0 niet het 

geval is. Voor n < 10 

wordt geen inkomende 

component nf waarge-o 
nomen als de sinus-

trein (tegenfase r-ar.1) 

wordt toegevoeGd, maar 

we horen een onderdruk

king van de aanwezige 

en min of meer geschei

den waarneembare compo

nenten, zoals ook hier

voor werd opgemerkt. 

De resultaten recht

vaardigen de voorlopige conclusie dat het verschil ALm niet in eerste 

instantie van f (en nf afhangt), maar van n. 
0 0 

4. Experiment II. 

Bij het voortschreiden van het onderzoek rees de vraag of het gemeten 

effect toe te schrijven zou zijn aan een filter met beperkt oplossend 

vermogen waarbij. we aan·de filterwerking van het basilair membraan 

dachten. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van die filterwerking 
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onafhankelijk van de afstemfrequentie is (zie ook Hoofdstuk 5). Wat 

we dan in zekere zin doen in onze experimenten met de sinustrein, is 

de filterresponsie op de puls met een sinustrein aftasten. De puls

responsie heeft een constant decrement per periode van de afstemfre

quentie. Daarom houden we voor vergelijkbare meetresultaten de n* 

(aantal perioden van de afstemfrequentie in de sinustrein) constant. 

Een zo klein mogelijke n* geeft een zo goed mogelijk "oplossend ver

mogen" bij .het aftasten van de pulsresponsie, ze geeft echter het 

probleem dat het klankkarakter van korte sinustreinen de identifi

catie daarvan als sinustrein met toonhoogte bemoeilijkt. De afwij

kingen in de waargenomen toonhoogte mogen niet van de grootte van 1 

harmonische worden omdat dan andere spectrale componenten gedetecteerd 

worden. 

De optimale n* moet dus samenhangen met de uitslingertijd van een 

filter. Maar deze kennen we nog niet. Als voorlopig compromis kozen 

we n* = 8.(In figuur 4-3 en 4-4 geeft n* = 8 of n = 20 maximale àLm.) 

Deze keuze impliceert dat het vrijwel onmogelijk is te meten bij 

n <10, maar we zagen reeds welke resultaten we daar kunnen verwachten 

(par. 3 en ook Duifhuis, 1969). 
We besloten om nauwkeurig de drempelwaarde van de toon nf

0 
te meten 

als functie van t* bij verschillende f en nf • Een groot aantal van 
0 0 

deze metingen werd gedaan door een proefpersoon met proefleider. 

Het gehele meetgebied werd door meerdere proefpersonen doorgemeten. 

Een groot aantal meetseries werd eenmaal hethaald. 

We verkregen de volgende resultaten (zie volgende pag.): 
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g 

n . :,4-·---1-.~-+---:A~~~ac--t-· mi 
0 
::!:: 

• 
-~~-----------~-----------t-

da30 , kHz 
n. 20 

AJN 
x HO 
• lP 

t*---. 

5 

o WL 
IC HO 

a 

ms 

c 

0'~--------~--~-----4-t·- 2 2,5 mi! 

e 

Fig.4-5 a t/m e. 

b 

dB f: ' kHz oWL 
o lO~n~·~~-----4------~~~ 

11 ·~---.--~--~~~------~ 
8 
::!:: 

d 

Hoorbaarheid van sinustrein als functie van de positie in het puls
patroon. n = 20. f = 0,5, 1, 2, 4 en 8 kHz in at/me. 
Lengte van de sinustrein is in de figuur aangegeven. 
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oWL 
x HO 

!l 10

~~--~-·----~----.-----+.2~0~--------~~------~~40~ms 
8 o- o 
:I: 

-~~-----------------4--------------------~--------------------+------------------4-

30~----------~----------~---,~----~------~o~w~Lr 
dB f: 2 kHz IC IC HO 

ru ~ • lP 
IC .e. JN 

20~--------~~~--~---4-----------+----~~--~ 

Ij··~--~~~~~~:~~~======~~~~~ 
! 
:I: 0~~~-7~~~----------~~--------~~----·~-t-h~ 

10 15 

-30+-----------~--------~r----------4----------~ 

f 

9 

dB lO ft 4 kHz 
n: 40 

oWL 
ICHQ 

~j~:+-~:_e_,o_kH-:~~--,_ __________ -r-----------+----~~--~ 
0 
:I: 

ms 

h 

Fig.4-5 f t/m i. 
Hoorbaarheid van 
sinustrein als 
functie van de 
positie in het 
pulspa troon. 
f = 1, 2, 4 en 
8 kHz in f t/m i. 
Lengte van de 
sinustrein is 
in de figuur 

0 0 25 5 ms aangegeven. 
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IJ 
D:: 15 2 25 0 
0 
:x: 

-10 

-20 

t • . 

Fig.4-5 j. 
Hoorbaarheid van sinustrein als functie van de positie in het puls
patroon. n = 60. f = 2 kHz. Lengte van de sinustrein is in de fi
guur aangegeven. 
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Fig. 4-5 k, · 1. 
Hoorbaarheid van sinustrein als functie van de positie in het puls
patroon. n = ö~. f = 4, 8 kHz in k resp. 1. 
Lengte van de s:>.nus·;;rein is in de figuur aangegeven. 
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Alle resultaten zijn weergegeven op één n schaal zodat de tijd

schalen afhankelijk zijn van de frequentie f = nf (en dus ook 
0 

van f
0
). De sinustrein is overal even lang (2 cm). 

Als nul-niveau voor de hoorbaarheid is gekozen dat niveau waar

voor de amplitude van nf voor ~= T gelijk is aan de amplitude 
0 

van de grondtoon. 

We zien over het gehele onderzochte meetgebied dat de sinustrein 

minder goed hoorbaar is wanneer t* in de omgeving van 0 ligt, dan 

voor het geval dat t* in de omgeving ligt van ~ • Bovendien zien 

we dat de hoorbaarheid na ongeveer 8 tot 15 periodes ! op zijn 
n 

maximale waarde is gekomen en in 5 tot 10 periodes weer naar de 

minimum waarde terug valt. 

Hoewel er in absolute waarde significante verschillen optreden 

voor de verschillende proefpersonen, zijn de bovenvermelde resul

taten algemeen geldig. 

Uit herhaalde meetpunten kunnen we een schatting maken van de 

standaardafwijking. Vatten we ieder verschil op als spreidings

breedte R (in een aantal punten dat 3 maal gemeten werd.is dat 

max.- min.) dan kunnen we uit~= AR (s schatting voor a, A = n n 
= E~) , met E(R) de verwachtingawaarde van R) ~bepalen (A2 = 
= 0,89; A3 = 0,59). 

Op deze wijze vonden we voor de verschillende proefpersonen (per 

proefpersoon gemiddeld over meetseries): 

~ (dB) 

W.L. 

2,2 

H.D. 

2,4 
I.P. 

2,7 
J.N. 

2,5 

Ofwel gemiddeld over alle metingen een geschatte spreiding 

~· = 2,5 dB. 

5. Toonhoogte Effecten. 

In een groot aantal meetsituaties in experiment II werd door twee 

proefpersonen (W.L. en H.D.) de subjectief waargenomen toonhoogte 

van de te beluisteren component ingesteld. De proefpersoon verricht

te een hem onbekende instelling die door de proefleider afgelezen 

werd. 
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We merkten het volgende vermeldenswaardige, hoewel vooralsnog niet 

eenvoudig interpreteerbare, effect op. Daar, waar de te beluisteren 

toon goed hoorbaar is, wordt met redelijke nauwkeurigheid ( Af < 10 Hz) 

op de te beluisteren frequentie nf ingesteld. Significant grotere 
0 

afwijkingen traden op in de gebieden waar de hoorbaarheid slecht is. 

In de meetseries bij nf = 500 Hz, n = 20 werd door beide betrokken 
0 

proefpersonen de 19de harmonische voor alle waarden van t* waarge-

nomen. Slechts die drempelwaarden uit experiment II werden verwerkt 

in de getoonde resultaten waarvoor een toonhoogte werd ingesteld die 

minder dan i f van de te beluisteren nf afweek. 
0 0 

De toonhoogteverschillen zijn bij lagere waarden van n het grootst. 

We vermelden nog dat een en ander een rol speelt in experiment I 

(fig. 4-4) waar in de omgeving van n = 16 (stippellijn) alleen in 

de situatie t• = I de juiste toonhoogte wordt waargenomen. 

De hier terloops vermelde toonhoogte effecten werden niet nader onder

zocht. Ze zouden van groot belang kunnen zijn voor een verder onderzoek 

in verband met een zo goed mogelijk theoretisch inzicht in de toon

hoogtegewaarwording! 



- 22 -

Hoofdstuk 5 

INTERPRETATIE VAN DE MEETRESULTATEN 

1. Beschrijving en model van het gehoororgaan. 

Om een zinvolle interpretatie van de meetresultaten mogelijk te maken 

verdiepen we ons eerst kort in de opbouw van het gehoororgaan. 

Geluidstrillingen bereiken via oorschelp en gehoorgang het trommel

vlies. Door de gehoorbeentjes worden de mechanische trillingen van dit 

vlies overgedragen op het ovale venster van de cochlea. De overdracht 

van uitwendig- en middenoor is tamelijk vlak beneden 2000 Hz, daarbo

ven neemt de overdrachteverhouding af met ongev:er 12 dB per octaaf. 

De cochlea bevindt zich in het rotsbeen. Een indrukken van het ovale 

venster heeft een expansie van het ronde venster tot gevolg, daar de 

cochlea met vloeistof gevuld is. Daarbij wordt het cochleaire tussen

schot, dat we in het vervolg met een pars pro toto basilair membraan 

0:: 0 
UJmm .... 
(/) 
z 
UJ 1 
> 
LIJ 

~2 
1-
0 
1-
0 

0 

0 

z 3 
:! 0 
(/) 
LL. 
< 0.1 

~ 
~ 

/ 
/ 

V 
V 

______.,. 

[2 0 ; 5 10kHz 
FREQUENTIE 

Fig.5-1 Plaats van maximum excitatie op het basilair membraan als 
functie van de frequentie (naar Von Békésy). 
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zullen noemen, in trilling gebracht. Er "loopt" een golf langs het ba

silair membraan waarvan de amplitude-omhullende een frequentie-afhan

kelijk maximum heeft, voor 20 kHz bij het ovale venster, voor 50 Hz 

bij het helicotrema (Von Békésy, 1960,fig.5-1). Op het basilair membraan 

wordt het mechanische signaal getransformeerd in een electrisch sig

naal. Dit vindt plaats in het orgaan van Corti, door of bij de haarcel

len (bijv. Spoendlin 1969). De aldaar gelegen afferente zenuwvezels van 

de gehoorzenurn worden geëxciteerd en via een aantal zenuwknopen ~ereikt 

informatie de gehoorschors. 

Een blokdiagram van het auditieve systeem geeft fig.5-2, naar Weiss 

(1966). 

AICOIITISCNE 

INPUT 

UITW. 

OOR 

PERIFERE AUDITIEVE SYSTEEM 

CENTRAAL 

ZENUW 

STELSEL 

Fig.5-2 Blokdiagram van het auditieve systeem (naar Weiss). 

In zijn artikel geeft hij een model voor het perifere auditieve systeem. 

Voor de mechanische overdracht gebruikt hij het model van Flanagan (1962) 

(gebaseerd op meetresultaten van Von Békesy), voor de beschrijving van 

de excitatie van de zenuwen stelt hij een probablistisch model voor. 

Zijn model beschrijft een groot aantal waargenomen verschijnselen, maar 

er blijven nog enkele vragen (De Boer 1969). Een vereenvoudigde versie 

van het model van Weiss geeft de volgende figuur. 

p(t) h<t,x) yCt,x) G<y> f(t, x> m ec:hanische gelijkrichter en 
overdracht prollabli stische 

(bandfilter) omvormer 

Fig.5-3 Model van het perifere auditieve systeem; geeft responsie van 
gehoorzenuwvezels (vuurpatronen) op akoestische stimuli. 
p(t) geluidedruk op het oor; y(t,x) verplaatsing van het basilair mem
braan; f(t,x) reeks van spikes die in gehoorzenuwvezels gegenereerd wor
den; h(t,x) pulsresponsie van het gehele mechanische systeem; G(y) omvor
ming van mechanisch signaal naar vuurpatroon; t tijd; x afstand gemeten 
langs het basilair membraan vanaf het ovale venster. 
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Behalve de niet-linaaire overdracht door gelijkrichting moeten nog 

andere niet-lineaire effecten verdisconteerd worden om bijv. het op

treden van combinatietonen (Plomp 1966, Goldstein en Kiang 1968) te 

verklaren. In een recent fysiologisch onderzoek van Goblick en Pfeiffer 

(1969) die de responsie op een puls in een gehoorzenuwvezel onderdruk

ken door op een geschikt tijdstip een tweede puls met geschikte ampli

tude aan te bieden, wordt de aanwezigheid van een dergelijk niet-lineair 

mechanisme nog eens onderstreept. 

Over het bandfilter h(t,x) kunnen we het volgende opmerken: 

Een hoge afstemkwaliteit Q geeft essentieel een goede frequentie detectie 

maar een slechte dateeteerbaarheid van het oorspronkelijke tijdpatroon 

(p(t)) in y(t,x) en f(t,x); deze laatste grootheden worden dan onafhan

kelijk van t. Een lage Q geeft het omgekeerde resultaat. 

Met andere woorden: 

Een goed oplossend vermogen in de frequentie gaat gepaard aan een slecht 

oplossend vermogen in de tijd en omgekeerd. 

Von Békésy vond in zijn experimenten een over het basilair membraan 

constante Q. Dit resultaat wordt ondersteund door andere evidentie uit 

psychoakoestische zowel als uit fysiologische metingen: 

-door het feit dat het aantal los waarneembare componenten in een perir·· 

dieke puls vrijwel onafhankelijk is van de pulsherhalingsfrequentie 

(Plomp 1966, Cardozo en Neelen 1967) 

-door het feit dat de impulsresponsie in vezels van de gehoorzen~w 

(bij afstemfrequenties lager dan 5 kHz) ongeacht hun afstemfrequentie 

5 tot 8 karakteristieke perioden duurt (Kiang 1965). 

Daarom heeft het filter h(t,x) een van x, en dus van de afstemfrequentie 

f (fig.5-1), onafhankelijke Q. 

In de volgende paragrafen zullen we de meetresu+taten met het model uit 

fig.5-3 trachten te beschrijven. Eerst gaan we na wat de mogelijkheden 

zijn van het model bij een zeer hoge Q (~ 100): par.2, frequentie-ana

lyse. Vervolgens onderzoeken we hoe de beschrijving bij een zeer lage 

Q <~ 1) met de meetresultaten overeenkomt: par.3, tijdanalyse. 

We zullen zien dat deze beide extrema geen goede beschrijving geven. 

Die vinden we wanneer we een gecombineerde frequentie- en tijdanalyse 

toepassen, bij een Q van de grootte-orde 10: We zullen nagaan wat we 
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aan de hand van de resultaten van het onderhavige onderzoek over de 

Q van het beschrijvend model kunnen zeggen. 

2. Beschrijving in termen van freguentie-analyse. 

Het basilair membraan werkt tot op zekere hoogte als een reeks van 

bandfilters. De frequentieafstemming langs het membraan is in eerste 

benadering logarithmisch (fig.5-1). De kwaliteit van afstemming is over 

het gehele membraan ongeveer dezelfde (bijv. Von Békésy, 1960)e Hieraan 

gekoppeld is het kritieke banden concept (Fletcher, Zwicker), dat (ruw

weg) zegt dat frequentiecomponenten die binnen een kritieke band liggen 

interfereren. 

Beschouwen we nu de excitatie van het basilair membraan ten gevolge van 

een periodieke puls. De laagste harmonischen zullen gescheiden uitgefil

terd worden en kunnen dan afzonderlijk worden waargenomen. Ter plaatse 

van hoge harmonischen vallen meerdere componenten binnen de kritieke 

band. Voor voldoende hoge n is de excitatie dan op eenzelfde wijze over 

het basilair membraan verdeeld als bij witte ruis het geval is. Verster

king of verzwakking van één component uit het pulsspectrum geeft in deze 

beschrijving hetzelfde excitatiepatroon als witte ruis waarop één sinus

oide gesuperponeerd resp. witte ruis met een gat bij een bepaalde fre

quentie. Deze voorstelling is niet in strijd met wat men in dergelijke 

signalen waarneemt. 

Een (kwantitatief) bezwaar tegen deze beschrijving volgt uit de toepas

sing van de hypothese van Fletcher (1940) die zegt dat de drempelwaar~~ 

energie van een sinustoon in ruis gelijk is aan de hoeveelheid ruisener

gie in de kritieke band. Uit latere metingen is gebleken, dat een sinus

toon nog juist gehoord wordt wanneer hij ~ van de energie heeft van de 

maskerende ruisband (Zwicker,Flottorp en Stevens, 1957). 

Wanneer de energie van ~én spectrale component Ei is, en er vallen a(> 4) 

componenten binnen een kritieke band, dan zo~ een component een extra 

energie a/3.Ei moeten bevatten om hoorbaar te zijn (a/3 van de orde 1). 

Experimenteel blijkt dat een verandering van dè amplitude van een hoge 

harmonische met i van de oorspronkelijke waarde al voldoende is 

(Duifhuis 1969), of in energie-verhouding uitgedrukt een factor 1/16. 

Dit is een orde lager dan a/3. 
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Een tweede bezwaar kunnen we van fysiologische zijde aanvoeren. 

Essentieel in de frequentie-analyse beschouwing is dat het tijdpa

troon van de gefilterde stimulus geen verdere informatie geeft om

dat de energie output van één uit een reeks van filters relevant 

is. Uit de fysiologie is bekend dat het tijdpatroon van de (gefil

terde) stimulus wel degelijk wordt teruggevonden in vuurpatronen 

in de gehoorzenuwvezels (Kiang,Rose c.s., Goblick en Pfeiffer). 

Als laatste hier aan te voeren argument tegen de gegeven beschrijving 

merken we op dat deze niet in staat is het in dit onderzoek gedemon

streerde effect (afhankelijkheid van de hoorbaarheid van de sinus

trein van t*) plausibel te maken. 

Hoewel een frequentie-analyserend model (in termen van het model uit 

par.1 een reeks filters met Q van de orde 100) de perceptie van een 

ontbrekende hoge harmonische uit een periodieke pulsspectrum kwali

tatief kan beschrijven, rijzen er bij een nader beschouwing zodanige 

bezwaren, dat handhaving van dit beeld niet langer verantwoord is. 

3. Beschrijving in termen van tijdanalyse. 

Aansluitend op de (voorlopige) beschouwing uit Hoofdstuk 2 vermelden 

we nu een conceptie waarin de analyse van de tijdstructuur van de 

stimulus van doorslaggevend belang is. (In het filtermodel: een extreem 

lage Q.) 

Wanneer we veronderstellen dat een (luide) puls maskerend werkt op 

een daarop volgende stimulus, dat deze maskering exponentieel afneemt 

met de tijd, dat relevant voor de ~askering de relatieve energieën 

zijn (NB. faserelatie tussen puls en daarop volgende stimulus speelt 

dan geen rol), dan kunnen we onder bepaalde aannamenomtrent de expo

nentiële afname van de maskering in de tijd en een drempelwaarde ener

gie, een deel der meetresultaten met deze conceptie beschrijven (ana

loog aan de in de volgende paragraaf te behandelen wijze, waar de 

filterresponsie in plaats van de maskering exponentieel met de tijd 

afneemt). 

We kunnen echter een aantal argumenten tegen deze conceptie aanvoeren. 

In de eerste plaats is er het feit dat de faserelatie puls-sinustrein 

wel degelijk van invloed is op het verloop van de hoorbaarheid (van 
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de sinustrein) als functie van t• {par.4, fig.5-8). 

Voorts, een maskeereffect dat in de tijd exponentieel afneemt zou 

hoogstens door de periode van de periodieke puls maar niet door de 

frequentie van het gemaskeerde signaal (uitsluitend door de energie 

ervan) beinvloed moeten worden. Maar in dat geval moeten we lage 

harmonischen evenzeer als hoge harmonischen waarnemen als zij spec

traal afwezig zijn. Een tijdanalyse geeft verder geen mogelijkheid 

om lage harmonischen gescheiden te kunnen waarnemen. Deze voorspel

lingen van het tijdanalyse model zijn in strijd met de meetresulta

ten. We zullen dan ook dit beeld moeten laten varen. 

4. Beschrijving in termen van frequentie- èn tijdanalyse. 

We hebben gezien dat in het model uit par.1 een extreem hoge Q 
(frequentie-analyse) en een extreem lage Q {tijdanalyse) geen passen

de beschrijving van de meetresultaten geven. We zullen nu nagaan wat 

het resultaat is van een keuze van Q gelegen tussen beide beschouwde 

extrema. 

Stapsgewijze zullen we achtereenvolgens nagaan of zulk een model 

de perceptie van afwezige hoge harmonischen uit een periodiek puls

spectrum en de afhankelijkheid van de hoorbaarheid van de sinustrein 

van t• kan voorspellen; daarna onderzoeken we nog wat de meetresul

taten kwantitatief over een Q van het filtermodel kunnen zeggen. 

Wanneer we de responsie van het basilair membraan op een periodieke 

puls beschouwen, dan krijgen we het volgende beeld {fig.5-4): 

f(t) 
-t 

0 or-__ ~s ____ ~1o ____ ~1~5 ____ ~20~--~25 ms 

y(t,x) 

x 

35 
mm 

~----\~--\--~\~--~\~----

_ ..... 'v~-...,j v--
Fig.5-4 Responsie van 
enkele plaatsen van het 
basilair membraan (y(t,x)) 
op een periodieke puls 
(p(t)) (naar Flanagan). 
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Beperken we ons tot responsie ter plaatse x , dan kunnen we y(t,x ) 
0 0 

beschouwen als een (band)gefilterde versie van het ingangssignaal 

p(t). Het filter zij daar afgestemd op de frequentie f = f(x ), 
0 

(fig.5-1). 

Wanneer nu de periode T van de pulsreeks groot is t.o.v. de uit

slingertijd van het filter, dan treedt a.h.w. een groot "stil" 

interval op binnen die periode. In dit stille interval optredende . 
verschijnselen zijn door het gehoororgaan wellicht afzonderlijk, 

d.w.z. naast de periodieke puls, detecteerbaar. In ieder geval 

zijn er detectiemechanismen denkbaar die in staat zijn in dat stille 

interval aanwezige signalen te detecteren. 

We zullen nu het in het model te gebruiken bandfilter nader omschrij-

ven. 

Opmerking 1: Omdat voor onze meetresultaten de invloed van het gehele 

auditieve systeem van belang is kunnen we het niet a priori gelijk

stellen aan het model van Flanagan, wat slechts een deel van het 

systeem beschrijft. 

Daarom kozen we voor ons model een eenvoudig lineair banddoorlaat

filter; een enkelvoudige afgestemde kring. 

De responsie van een dergelijke filter op een periodieke puls heeft 

de volgende gedaante (fig.5-5a): 

A 

Fig.5-5a Filterresponsie op periodieke puls. Oscilloscoopbeeld 
en amplitude omhullende. 

De afval van de pulsresponsie hangt af van de Q van het filter vol

gens: 

de amplitude omhullende en A de beginwaarde van 

t -+ 
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de pulsresponsie is en f de afstemfrequentie van het filter. 

(Appendix 2). 

Wanneer f een veelvoud is van de pulsherhalingsfrequentie (f = 
= nf

0 
= n. ~ ), dan wil een constante Q zeggen dat de amplitude

afval, onafhankelijk van f, bepaald wordt door de tijd uitgedrukt 

in perioden van f. Zij nl. t = ~ ! dan wordt de omhullende: 
n 

o{y(t,x
0

)} =A.exp{-rtQ!l} 

Hierin is c) de duur t uitgedrukt in een aantal perioden 1/f = !. 
n 

Q en n zijn nu bepalend voor de grootte van het stille interval. 

(Hoe groot dit interval is hangt verder af van wat we als stil 

definiëren, van een drempelwaarde voor amplitude of energie.) 

De responsie van het filter op een periodieke puls waaruit de 

n-de harmonische ontbreekt geeft fig.5-5b: 

t ... 

Fig.5-5b Filterresponsie op periodieke puls uit welks spectrum de 
n-de harmonische ontbreekt. In 6 1 en 6

2 
treden fasesprongen 1t op. 

Dit is het resultaat van de sommatie van een gefilterde pulsreeks 

en een gefilterde sinus (in tegenfase met pulsreeks). We merken op 

dat in 6
1 

en 6
2 

fasesprongen ter grootte van 1t optreden; 61 
wordt bepaald door Q en de verhouding A1/A (welke hier vastligt 

door de keuze van de stimulus), 6 2 ligt steeds bij T. Bij een snel

le afval van de pulsresponsie (relatief t.o.v. T) beslaat het in

terval ( 6
1

, 6
2

) een grote fractie van een periode T en dan is ge

durende een relatief lange tijd de informatie over een spectraal 

afwezige harmonische beschikbaar voor een in de tijd dateeterend 

mechanisme. Maar dit zal juist het geval zijn voor grote n. 

We mogen hier concluderen dat het filtermodel gecombineerd met een 

geschikte tijddetector in ieder geval kwalitatief de perceptie van 

uit een pulsspectrum ontbrekende hoge harmonischen beschrijft. 
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Laten we vervolgens nagaan wat dit model kan zeggen over het onder

havige onderzoek. Daartoe moeten we de responsie van het filter op 

de gebruikte stimuli (cf. fig.2-2) aan een nadere beschouwing on

derwerpen fig.5-5c,d. 

(Een mathematische behandeling hiervan wordt in Appendix 2 gegeven.) 

A 

Fig.5-5c Filterresponsie op periodieke puls + sinustrein. P puls
responsie; S sinustrein responsie; R responsie op puls + sinustrein. 
De sinustrein is nog gedeeltelijk zichtbaar. 

A 

Fig.5-5d Filterresponsie op periodieke puls + sinustrein. P puls
responsie; S sinustrein responsie; R responsie op puls + sinustrein. 
De sinustrein is niet meer zichtbaar. 

Wegens de keuze van het lineaire filter moeten de amplitudes van 

puls- en sinustrein responsie (in tegenfase) van elkaar worden af

getrokken. 

Wanneer de gefilterde sinustrein optreedt in het stille interval 

tussen de gefilterde pulsen (0 ~ t* < T), dan wordt zijn oorspron

kelijke vorm het minst heinvloed door de pulsresponsie. Het effect 

van de sinustrein is dan maximaal. Noemen we het resultaat van som

matie van gefilterde puls+sinustrein tussen de fasesprongen 6 1 en 
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8 2 de effectieve sinustrein (fig.5~5c) dan zien we dat die, bij 

een zekere verhouding A/A1, geheel kan verdwijnen als t• naar~ 
gaat (fig.5-5d). 

Onderzoeken we vervolgens de dateeteerbaarheid van de aldus gedefi

nieerde effectieve sinustrein. 

Als t• naderttot T, dan verdwijntde uitslingerende sinustrein 

(voor meer dan de helft) in de puls, waarvan de vorm minder wordt 

aangetast naarmate de amplitude van de sinustrein kleiner is. Wan

neer t• van T naar 0 gaat verdwijnt de met (1 - exp(- n:t))aan

groeiende sinustrein gaandeweg in de uitslingerende puls. Het eerst

genoemde effect zal abrupter optreden dan het tweede. 

Het filtermodel voorspelt dus kwalitatief een beste dateeteerbaar

heid van de (effectieve) sinustrein in het stille interval (in een 

omgeving van~ ), welke dateeteerbaarheid afneemt als t• vanuit 

het stille interval naar 0 of T gaat en wel minder abrupt als t• ~ 0 

dan wanneer t• t T. 

Wanneer we dit vergelijken met de meetresultaten uit Hoofdstuk 4, 

par.4, waarvan we een aantal hier nog eens anders rangschikten 

(fig.5-6) dan con-

cluderen we dat het 

filtermodel tevens 

de meetresultaten 

over hoorbaarheid 

als functie van t• 

kwalitatief in ter

men van dateeteer

baarheid beschrijft. 

We willen nu nog 

trachten met het 

filterconcept en 

enige eenvoudige 

veronderstellingen 

over een detectie

mechanisme de meet

resultaten van dit 

dB 
30 
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• 60 

Fig.5-6 Metingen bij 2 kHz (door pp. HD) in 
1 figuur verzameld rondom t• = 0. De sinustrein 
is op dezelfde tijdschaal aangegeven in de fi-
guur. 

onderzoek kwalitatief te beschrijven. 

We kunnen bepalen hoeveel energie zich voor verschillende waarden van 

t• in het interval ( 81 , 62) bevindt. Voorts kunnen we een energie 
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drempelwaarde aannemen voor de detecteerbaarheid, om dan als maat 

voor de dateeteerbaarheid te nemen het aantal dB dat de energie

inhoud boven de drempelwaarde ligt. 

Opmerking 2: De werkhypothese is dan dat het in de tijd dateete

rend mechanisme in het interval ( 61 , 62) de (effectieve) sinus

trein naar zijn energie-inhoud kan onderscheiden. 

Opmerking 3: Bekend is dat de subjectieve identificatie van een si

nustrein als signaal met een toonhoogte f bij een constant sub

jectief luidheidsniveau nog van de duur van de sinustrein afhangt 

(Cardozo 1963). Wanneer we de voorspellingen van het model over 

dateeteerbaarheid van de sinustrein met frequentie f vergelijken 

met de meetresultaten over de identificatie van de sinustrein 

met een toonhoogte f dienen we hiermee rekening te houden. Daar 

waar de hoorbaarheid nog goed is en daar waar deze juist begint 

af te nemen behoeft dit onderscheid niet tot een discrepantie 

te leiden. Het zal echter een rol gaan spelen wanneer de lengte 

van de effectieve sinustrein duidelijk wordt verkort (orde f). 

Omdat een analytische behandeling van een en ander een nauwkeu

righeid zou opleveren die de meetnauwkeurigheid ver overtreft en 

bovendien tijdrovend is, werd besloten de volgende doelmatiger 

methode toe te passen: 

We bouwden m.b.v. 3 operationele versterkers een filter waarvan 

de kwaliteit Q en de afstemfrequentie f onafhankelijk van elkaar 

te variëren zijn (Appendix 1). Met behulp van een oscilloscoop 

konden we aldus op eenvoudige wijze de responsie van het mo0.dl 

voor verschillende waarden van Q zichtbaar maken en vastleggen. 

Uit de amplitude omhullenden van de effectieve sinustrein (in

terval ( 61 , 6 t> laat zich voor ver schillende waarden van t * de 

energie ervan bepalen. 

Op de hiervoor genoemde, en in Appendix 1 nader omschreven wijze 

bepaalden we voor verschillende waarden van Q (5, 10 en 20) de 

detecteerbaarheide De resultaten zijn samengevat in fig.5-7. 
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Fig.5-? Aan de hand van het model bepaalde detecteerbaarheidekrommen 
voor Q = 5, 10 en 20. (f = 2 kHz, n = 4o. P1 en P2 zijn de -3dB pun-
ten bepaald uit de gemeten hoorbaarheide krommen fig.4-5, 
voor n = 20 en 4o. 

Opmerking 4: Het blijkt dat de invloed van verschillende keuzen van 

drempelwaarde energie in het beschouwde traject te verwaarlozen is. 

We kiezen daarom voor het gemak de drempelwaarde energie gelijk aan 

0 (in feite klein t.o.v. de maximaal in de effectieve sinustrein 

aanwezige energie). 

De krommen zijn vanwege het eenvoudig detectie concept slechts re

levant boven het niveau L = -5 dB, d.w.z. daar waar de sinustrein 

nog een redelijke (tijd-)lengte heeft ( ) f 't'). 

Vergelijken we deze resultaten met de gemeten krommen dan constate

ren we enige mate van overeenkomst. 

Daar de tijdstippen waarop de hoorbaarheidekrommen gaan afvallen 

moelijk nauwkeurig te bepalen zijn nemen we voor een vergelijking 

met het model de -3 dB punten. Deze werden bepaald uit alle meet

series voor n ~ 20 en 4o voor de voorkomende frequenties en ge

middeld zowel over proefpersonen als over meetseries. De aldus 

verkregen punten zijn in fig 5-? aangeven als P1 en P2 • 

Daarvoor geldt: 

t* = 10,3 resp. t* = T - 6,3, met een spreiding ~ = 2,5 welke uit 

de spreidingsbreedte van de steekproef van 18 meetpunten werd be

paald. Deze numerieke waarden zijn uitgedrukt in perioden 1/f. 
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We willen het meeste gewicht gewicht toekennen aan het punt tussen 

t• is 0 en T/2 omdat daar het in opmerking 3 genoemde (en in het 

model niet verdisconteerde) effect relatief de kleinste rol speelt. 

De waarde van n• werd voor de berekening evenals voor experiment II 

(Hoofdstuk 4, par.4) gelijk aan n• = 8 gekozen. Dit is van de grootte

orde van het traject waarin de hoorbaarheid slecht is. Uit het 

voorgaande zien we dat tussen de -3 dB punten, gemeten in het slech

ter hoorbare gebied, een afstand van ca. 16 perioden ligt; n* is 

daar de helft van (fig.5-6), dus zeker geen verwaarloosbare fractie. 

Een lagere waarde van n* geeft over dat traject in principe een beter 

oplossend vermogen. 

Voor een hoge waarde vah Q is verkleining van n• maar ten dele ef

fectief wegens de langzame opkomst en afval van de sinustrein in 

die situatie. 

Een nadeel van verkleining van n• volgt uit het in opmerking 3 ge

stelde. 

Uit fig.5-7 concluderen we dat, de onnauwkeurigheden van meetre

sultaten en modelresponsie in aanmerking nemende, alsmede met on

derkenning van de premisse in opmerking 2, het voorgestelde filter

model met een Q gelegen tussen 10 en 20 de meetresultaten beschrij!t. 

Een nauwkeuriger bepaling van Q verlangt een meer op dat doel toe

gespitst onderzoek. Juist plaats en wijze van onhoorbaarheid ver

dienen dan extra aandacht. Een belangrijk punt blijft de invloed 

van n• na te gaan. 

Een zeer relevante aanwijzing over de vraag of inderdaad sprake is 

van een filterproces, waarin de faserelatie tussen periodieke puls 

en sinustrein een rol moet spelen, kunnen resultaten van metingen, 

waarin als parruAeter die faserelatie optreedt, geven. De summiere 

gegevens (1 meetserie) die we hier op dit ogenblik over bezitten 

laten inderdaad een fase-effect zien (fig.5-8). Voor een sterkere 

fundering van dit argument hopen wij in de naaste toekomst verdere 

metingen te doen. 
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t•-. 

1 kHz 

n = 20 

pp WL. 

Fig.5-8 Invloed van faserelatie pulsreeks - sinustrein. Hoorbaar
heid als functie van t* (f = 1 kHz, n = 20, n* = 8) bij twee waar
den van relatieve fase. 

5. Conclusie en slotopmerkingen. 

In een voorgaand onderzoek ontdekten wij dat hoge harmonischen uit 

het spectrum van een periodieke puls waarneembaar zijn bij spectra

le afwezigheid (Duifhuiá 1969). In het onderhavige onderzoek werd 

de invloed van het tijdpatroon op de hoorbaarheid van de afwezige 

component aangetoond. Deze blijkt het best te zijn in een interval 

dat ligt tussen twee pulsen in het tijdpatroon (Hoofdstuk 4, par.2 

3, 4). 

Een eenvoudig lineair filtermodel (enkelvoudig afgestemde kring) 

(Appendix 1) gecombineerd met een geschikte tijddetector (Hoofd

stuk 5, par.4 Opm.2) blijkt de meetresultaten te kunnen beschrijven 

wanneer we voor de kwaliteitsfactor Q van het filter de goede· waar

de kiezen (Hoofdstuk 5, par.4). 

Een beschouwing over het gedrag bij extreme waarden van Q (zeer 

hoog: frequentie-analyse par.2, resp. zeer laag: tijdanalyse par.3) 

laat zien dat dan het filtermodel tot voorspellingen leidt die in 

strijd zijn met de meetresultaten. 

Wanneer we de meetresultaten van Experiment II (Hoofdstuk 4, par.4) 

nader beschouwen en pogen ze kwalitatief met het filtermodel te 

beschrijven vinden we een verdere beperking van mogelijke waarden 

van Q (Hoofdstuk 5, par.4). Een constante waarde van Q tussen 10 

en 20 laat dan een overeenkomst zien in het gebied waar de hoor-



- 36-

baarbeid met minder dan 5 dB is afgenomen (vgl. fig.5-7 en fig. 

4-5, met name 5 f t/m 5 i). 

Fysiologisch kunnen we de filterwerking (ev. gedeeltelijk) gelo

kaliseerd denken op het basilair membraan. De voorgestelde tijd

detector is niet eenvoudig fysiologisch interpreteerbaar. We mer

ken daarom uitdrukkelijk op dat het voorgestelde model de meetre

sultaten wil beschrijven en niet pretendeert ze te verklaren. 

De voor het model gevonden beste waarde van Q stemt qua grootte

orde overeen met de waarden die Kiang (1965) vond ( ~ 15) en,met 

enig voorbehoud over de correctheid van de interpretatie, met de 

waarden die volgen uit het rangnummer van de hoogste gescheiden 

waarneembare harmonischen uit de metingen van Plomp (1966) en van 

Cardozo en Neelen (1967) (5-8 resp. 16-20). De waarde is een orde 

groter dan de waarde die Von Békésy (1960) vónd bij het meten van 

het uittrillen van het basilair membraan, waarvoor hij stimuli 

van veel hoger intensiteit bezigden (een waarde van ca. 1,5). 

Johnstone (1969) vindt bij metingen aan het basilair membraan 

(bij 20 kHz) flanken met een steilheid van 100 dB/octaaf aan de 

hoge frequentie zijde en 12 dB/octaaf aan de lage zijde. Hij stelt 

voor het concept kwaliteit af te schaffen en te spreken over 

flanksteilheid. Als de steilste flank het meest relevant is en we 

construeren in gedachten een filter met twee flanken van 100 dB/ 

octaaf, dan heeft dat een Q van 24. 

Een aantal suggesties voor verder onderzoek werden gedaan in 

Hoofdstuk 5, par.4. 

Het door ons voorgestelde model is gebaseerd op een uitgebreider 

model van het perifere auditieve systeem van Weiss. Ons model is 

niet in staat niet-lineaire verschijnselen (Hoofdstuk 5, par.1) 

te beschrijven voor het bestaan waarvan psycho~akoestische zowel 

als fysiologische evidentie bestaat. Het verdient daarom aanbeve

ling na te gaan wat de consequenties van een niet-linea~r element 

in ons model zijn op de gededuceerde voorspellingen. 
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Appendix 1 

ANALOGE SIMULATIE EN RESPONSIE VAN HET FILTERMODEL 

1. Het model. 

Met 3 operationele versterkers werd een enkelvoudig afgestemde kring 

gesimuleerd, en wel op de volgende wijze (fig.A1-1): 

R2 

Vo 

Fig. A1-1 Analoge gesimuleerd bandfilter, met 3 operationele ver
sterkers. 

Voor de overdracht van het filter geldt (Laplace getransformeerd): 

Hieruit volgt voor de afstemfrequentie: 

2 1 
( 2 fl'f) =RRCC 

1 3 1 2 

en voor de kwaliteit: 

Kiezen we c
2 

= c1 en R
3 

= R1 dan wordt: 

1 

en 

(zie ook Appendix 2) 

(A1-1) 

(A1-2) 

(A1-3) 
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Wanneerwe nu R1 constant houden, dan zijn Q en f onafhankelijk 

van. elkaar te variëren, door R2 resp. c1 te veranderen. 

Met dit filter konden we op de oscilloscoop visueel nagaan wat het 

gedrag van het filtermodel (Hoofdstuk 5, par.1) voor verschillende 

waarden van Q op de stimulus was. 

Een aantal van de verkregen beelden werd fotografisch vastgelegd 

en wordt in par.3 getoond. 

2. Detecteerbaarheidsbepaling. 

We zullen nu aan de hand van een voorbeeld aangeven hoe we de de

tecteerbaarheidskrommen (fig.5-7) bepaalden. 

Als (relatieve) maat voor dateeteerbaarheid van de effectieve 

sinustrein kozen we de energie-inhoud ervan, welke we voor verschil

lende waarden van Q en t* bepaalden. 

Als voorbeeld geven we de bedoelde bepaling voor een Q = 20. De 

bepaling geschiedde bij een instelling van n = 4o om een "vlak" 

stuk in de detecteerbaarheidekromme te verkrijgen. Als afstemfre

quentie kozen we (wegens constante Q willekeurig) 2 kHz zodat f
0 

= 
= 50 p.p.s. De amplitude-instelling van de sinustrein was 0 dB 

(def. zie Hoofdstuk 4, par.4). De amplitudeschaal werd zo inge

steld dat de gefilterde sinustrein een behoorlijke beeldvulling 

gaf; de pulsresponsie loopt dan uit liet beeld. De tijdbasis wa.s 

zo dat ruim 1 periode T = 20 ms zichtbaar was. Voor waarden van t* 

van 0 'tot 18 ms, telkens met 2 ms oplopend, werd de filterrespon

sie vastgelegd (in fig.A1-2 b t/m k verkleind weergegeven). 

Op transparant millimeterpapier werden de amplitude omhullenden 

van de effectieve sinustrein geschetst. Hierbij bereikten we een 

nauwkeurigheid van 0,5 mm bij maximale amplitudes van 15 mm. De 

amplitude omhullenden werden gekwadrateerd, en grafisch werd het 

oppervlak daaronder bepaald door de vermogens omhullende door stuk

ken rechte te benaderen. De afwijking van 0,5 mm in amplitude leidt 

tot een afwijking van maximaal 10% in de oppervlakte •. Deze opper

vlakte is nu evenredig met de energie-inhoud. Uit de verhoudingen 

van oppervlakte kunnen we een energieverschil in dB uitdrukken. 

Een afwijking van 10% (de benadering van vermogens omhullende door 
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stukken rechte geeft veel kleinere afwijkingen) leidt globaal tot 
10 1 1 een energie-afwijking van 0,4 dB (10 log~ ). De nauwkeurig-

heid van de bepaalde energiewaarde verschillen zal dus beter zijn 

dan 0,5 dB. Voor extreem lage amplitudes zal dit echter slechter 

worden. 

Noemen we de energie-inhoud van 1 sinustrein die niet door een 

puls wordt heinvloed (fig • .{f1-2a ) 1 dan vinden we voor verschillen

de waarden van t* de volgende fracties: 

Tabel A1-1. 

t * (ms) effectieve energiefractie 
Q = 20 

0 0,09 T 20 = ms 
2 0 40 

0,055 
n = 

4 

6 0,26 

8 0,50 

10 0,675 

12 0,71 

14 0,815 

16 0,73 

18 0,26 

We willen nu de invloed van een drempelwaarde-energie nagaan. Daar

toe bepalen we het effect dat een variatie van een te kiezen drem

pelwaarde-energie heeft onder de aanname dat slechts dat gedeelte 

van de affectie energiefractie detecteerbaar is dat boven de drem

pelwaarde ligt. Deze fractie noemen we EF(D)~ 

Als drempelwaarde kiezen we de waarden die experimenteel gevonden 

zijn bij n = 4o en f = 2 kHz (fig.4-?)• Voor p.p. I.P. en W.L. ligt 

die 11 dB beneden het gedefinieerde 0-niveau, voor p.p. J.N. en H.D. 

is dat 25 dB. Uitgedrukt in fracties van de 0-niveau-waarde is dat 

0,08 resp. 0,003. We noemen deze drempelwaarden resp. D1 en D2• 

Voor de effectieve bovendrempelige fractie EF(D) geldt dan, uitge

drukt in fractie en in dB: 
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Tabel A1-2. 

t* EF(D1) EF(D2) EF(D1) EF(D2) 
ms fractie fractie dB dB 

0 0,01 0,09 -20 -10,5 
2 0 0 - 00 - ..0 

4 0 0,05 - ..... -13,0 
6 o, 18 0,26 -6,4 -5,9 
8 0,42 0,50 -3,8 -3,0 

10 0,595 0,67 -2,3 -1,7 
12 0,63 0,71 -2,0 -1,5 
14 0,735 0,81 -1,3 -0,9 
16 o,65 0,73 -1,9 -1,4 
18 0,18 0,26 -6,4 -5,9 

Wanneer we deze waarden nogmaals normeren, op EF(D) = 0 dB voor 

t. = 14, en bovendien de resultaten opnemen voor EF zonder ver-

discontering van een energie-drempelwaarde dan vinden we: 

Tabel A1-3. 

\~s) EF, (dB) EF(D1 ),(dB) EF (D2 ),(dB) 

0 -9,6 -18,7 -9,6 
2 -- - oe> - oO 

4 -11,7 - oO -12,1 
6 -5,0 -5,1 -5,0 
8 -2,1 -2,5 -2,1 

10 -0,8 -1,0 -o,8 
12 -0,6 -0,7 -0,6 
14 0 0 0 
16 -0,5 -0,6 -0,5 
18 -5,0 -5,1 -5,0 
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Wanneerwe deze resultaten vergelijken dan zien we dat als 

t*e [4,18] een grote variatie in drempelwaarde tot verwaarloos

bare verschillen in detecteerbaarbeid (EF uitgedrukt in dB) leidt 

als we de nauwkeurigheid van deze bepaling in aanmerking nemen. 

We kunnen dus deze drempelwaarde-energie verwaarloosbaar klein 

t.o.v. de energie op het nulniveau veronderstellen in het genoem

de interval. Hierom, en om opmerking 3 (Hoofdstuk 5, par.4)~ achten 

we alleen de waarden boven EF = -6 dB relevant. 

De waarden uit tabel 3 geven de detecteerbaarheidskromme in fig.5 ... 7. 

Op overeenkomstige wijze als hiervoor omschreven,werd voor andere 

waarden van Q een detecteerbaarheidekromme bepaald (Q = 5,10). 

3. Responsie van filtermodel. 

Op de volgende pagina's wordt de filterresponsie van de stimulus 

bij verschillende parameterwaarden getoond. 
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a b 

c d e 

g h 

j k 

Fig.A1-2 Filterresponsie op sinustrein (a) en op pulsreeks + si
nustrein voor oplopende waarden van t* (b t/m k). Q = 20; f = 2 kHz; 
n = 4o; n* = 8 ; L sinustrein 0 dB; t* van 0 tot 18 ms in stappen 
van 2 ms in fig b t/m k. 

Maximum hoorbaarheid treedt op als de sinustrein maximaal aanwezig 
is (f t/m i). In c is de effectieve sinustrein verdwenen in de puls
responsie (vgl. fig.5-5d). 

Amplitudeschaal is zo gekozen, dat pulsresponsie uit beeld loopt. 
Witte stip duidt begin van periode aan. 
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b c 

e f 

h 

Fig.A1-3 Filterresponsie op puls + sinus
trein, voor oplopende waarde van t* (a t/m 

j). Q = 10; f = 2 kHz; n = 40; n* = 8; L 
sinustrein 0 dB; t* van 0 tot 18 ms in 
stappen van 2 ms in fig.a t/m j. 

Amplitudeschaal is zo gekozen, dat de vol
ledige pulsresponsie werd vastgelegd. 

~ Pulsresponsie Q = 10; f = 2 kHz tijd
basis vergroot t.o.v. bovenstaande figu
ren. 
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Appendix 2 

MATHEMATISCHE BESCHRIJVING VAN FILTERRESPONSIE 

1. Filter. 

De overdracht van een enkelvoudig afgestemde kring laat zich in s 

(Laplace getransformeerde t) als volgt uitdrukken: 

F<s> : 
'r1't'252 + 'r25 + 1 

{A2-1) 

)t .. ': :-. 
"..:\ " . 

I :\ 
I : f 
I : ." 

)( 

s-vlak De polen F(s) zijn s 1 en s 2 : 

51 : a+ i.(a) . 
52 : a - L(a) 

+5 
(wanneer Q > t, d.w.z. 4 -r 1 > 
waarin 

polen en nu~punt van F(s~ en 

Verder zijn: 

3 : .::L de dempingaverhouding 
~ 

Q : 1 de kwali te i tafactor van het circuit, Q : ~ l'1 ' 
23 T2 

f - (a) noemen we de afstemfrequentie en 
2n 

-rR : 2 -r1 de relaxatietijd van de impulsresponsie. 
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2. De Impulsresponsie. 

De responsie g(t) van het filter uit par.1 op de eenheidsimpuls 

3(t) is, in s uitgedrukt: 

zodat 

in linker s-halfvlak 

dus 

of a (l) = __!.t_ 
() t, 't.t 

is 

Opmerking 1: ~~ 
l;.rn = t 

Cy.. .. "'" tt'-1' 
. 
J 

We kunnen 1' 1 en 1' 2 nu nog in Q 

Uit 
19= i* cr.-J.. 

1"tl 'l'.t 

'qlf•-t' volgt: t:,. en 
~1TF 

en f 

en 

"[.!-

+ 

met : tp .. a.rd.a.n f 

\}q~'-f 
2.{f 

en: 't'"c -
€4. 

uitdrukken. 

Wc ...L 
1tl 

Vl(f· -1· 

'" ~"-1' 
4!1Tç~· 

(A2-2) 
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Daarmee wordt: 

Voor grote Q geldt dan: 

(A2-3) 

(r11•$-tJ 
Opmerking 2: g(t) heeft de dimensie T - 1 daar de Dirac 3-functie 

die "dimensie" heeft. 

Opmerking 3: We hebben voor het gemak in dit rapport steeds over 

puls gesproken, ook waar we deze met een 3-impuls beschrijven. 

De pulsresponsie wordt goed door de impulsresponsie benaderd als 

de pulsbreedte klein is t.o.v. de reciproke afstemfrequentie. Dit 

is als volgt in te zien. 

Laat de pulsbreedte e (sec) zijn. Dan is de puls (met eenheids

amplitude) de som van een positieve eenheidetrap op t = O(E ) en 
0 

een negatieve eenheidestap op t = E (-Ee ). 

puls = E - E • 
0 E 

= 

limiet voor e - 0 is: = E 3 (~) (de= -dt) 

D'~ 
En de responsie op E , E* = ..L _EL e sl.n wl:-

o 0 &.) "t, !'.t 

ctll: -E) 

op Ec, E* = i ~ C!. $ll'l "*-E) 
& te) -r, "t.! 

dus op de puls: 

O't t Sil'llo)t 

-O'S 
si l'l IJ (J -E.)} E" -E: .. ..L "t! e - e.. 

0 w r, t'.t 
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voor kleine e 

E* - E .. 
0 ' 

CT/; 
.. .i_ ....!L Q. {WE.. co.sw~ l 

"" 't',t.. r 

cri:. = E _EL e. cosw~ .. e x impulsresponsie voor 

Hierbij is aangenomen: sin wE. .. we. 

De voorwaarde daarvoor is: WE. << 1 of 

hoge Q 

en c.os I.Vt ... 1 . 

é. << ..!. 
w 

dus ook e. << ! ç zoals reeds werd verondersteld. 

3. Responsie op cosinus. 

De Laplace getransformeerde van S(t) = coswt is: 

De responsie van het filter hierop: 

= ---=5=---

of 

s-vlak polen van s• ( s): 

s1 = CT+ i..w 

82 = CT- i.w 

+s 63 = ~IA) 

I s4 =-~..> 
.. 

-

polen en nulpunten van s•(s)· 

(A2-4) 

(A2-5) 
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Terugtransformatie van s•(s) naar het tijddomein geeft het volgende 

resultaat: 

+ 

ï.- ... t 

5' .. (~) = .:. J 5 .. (&) 

(i.w)t 

(i.w -u yt +...,a 

+ 

-to0+5 

+ 

ü.JI; 
e + 
~~ 

~wl:; 
- w(u+ Jt~w) _e._ 

Ai.. 

e 
s~ 

ds 

in s-halfvlak links van s= t , 
1 > 0. 

(-i.wf 

(er- C:w) b 
e 

-LWI: 
e 

t 

t-Ü·l -cr)2. + wt -li.W l 

+ k.l (u -.ti.w) _e __ -i.wl: ]· 

!Ll 
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Uitgedrukt in Q, f en 'T R: 

s·(b}- 1J.lTt"ts Blft fi7iCt 
16 ~'-3 

. ! l llY!WC 

J 

De exponentiële factoren e-t/'TR verdisconteren het inschakelver

schijnsel. De factor (2 n f 'T 
3 

etc.) is te beschouwen als constante 

overdrachtsfactor. De sinusterm. tussen de teksthaken verdisconteert 

de faseverschuiving die optreedt, vooral bij lage Q als (t) 
0 

F (t). 

Voor grote Q en t- oo (geen inschakelverschijnsel) wordt (A2-6): 

(A2-7) 

Voor grote Q benaderen we (A2-6) met: 

(A2-8) 
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4. Responsie van periodieke puls waarvan n-de harmonische uit het 

het spectrum ontbreekt. 

Het tijdpatroon van de geldealiseerde periofiieke puls is 
..., 

~(~) .. AL 6 (l- kT) 8 = Dirac 3-functie 
k ... 

(A2-9) 

-
of ft~)- 2A L c.o.s ( k !.!!: ~) 

T k·· 
T 

De periodieke puls waarvan de n-de harmonische ontbreekt is dan: 

-f(~) ... AI Ól~- kT) 
kao 

.2 A co~ l n ~ ~) 
T T 

(A2-10) 

We zullen de Q van het filter zo hoog veronderstellen dat voor de 

hiervolgende te beschouwen afstemming op hoge spectrale componenten 

geldt dat de filterresponsie op de puls die optreedt op t = aT 

(a geheel) tot een verwaarloosbare waarde is gereduceerd op t = 
= (a + 1 )T. 

We beschouwen nu het interval (aT, (a + 1)T] waarbij a zo groot is 

gekozen dat de responsie op de cosinus uit (A2-10) mag worden be

naderd met (A2-7), d.w.z. we laten het inschakelverschijnsel buiten 

beschouwing. 

Met (A2-3) en (A2-7) is dan op eenvoudige wijze de responsie van 

het filter op (A-10) te bepalen. daar voor een lineair filter het 

superpositie beginsel geldt. 

Als Cû • 2nÇ -= 2 n !l , vinden we aldus: 
ï 

* (12 -"te" /". f n)- A ~lr1 t 't') e cos(.nrft) - t.A .urÇTs "( CO$(.:rtrÇb} 
T 

waarin t loopt vanaf aT, 

of: (A2-11) 
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De functie f*(t) heeft een nulpunt 61 in het interval (aT, (a+ 1)T). 

(Zie Hoofdstuk 5, fig.5-5b). 

Daar geldt: 

dus 

Numeriek voorbeeld: 

L 11'WI 
0~-te 

Als Q = 10 en n = 40 dan geldt: 

91 : :l,S.I4 T. o,2oT 
t2,6 

Als Q = 20 en n = 40: 

Q• = los 6,s T • 0• 2~3 T 
b,$ 

(Dit stemt overeen met de visueel beschouwde responsie van het fil

termodel.) 

5. Responsie op sinustrein. 

De sinustrein zij: 

kH) == _!! cos &o>l =- - 2 A cos (:nrr~J 
T T 

= 0 

V b E [l~.- 't"/2)) (~ft-+ TIJ. ij 

V b ~ [lt:•- "%>,l'="" + -c/1l] 

Dit is de som van - ?;j cos c.üt voor t ') t* - ~ en + 2TA cos c.üt voor 
T 

t ) t* + 2 • 
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We kunnen nu de filterresponsie direct opschrijven uitgaande van 

de resultaten uit paragraaf 3. 
Dit wordt, analoog aan (A2-8) voor grote Q: 

cos (.urÇ-l=) + 

V~ ~ 1:."- T./'). 

(~ -~·- 't/2) 

T.a ) cos (tnft:) 

V~> \;* .- "C/a 

e + 

+ e (A2-12) 

• amplitudefactor. ( a + b + c ) 

a-WV\--- In de figuur zijn a, b en 

c geschetst. 

c 

De gefilterde sinustrein 

is dus de som van sinus

trein + inschakelverschijn

sel + uitschakelverschijnsel. 

Een beeld van de totale 

responsie geeft fig.A1-2a. 
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We kunnen k•(t) nog op de volgende wijze herschrijven: 

= -

6. Responsie op puls + sinustrein. 

Voor de responsie van het filter op puls + sinustrein volgt uit 

(A2-3) en (A2-12) in het interval to,T]: 

-b'"• r * ( ~) = A "#lf~ f'-rJ e CO$~ .".ç ~) V 
b~o 

( 1: -~ +'C/.tJ 

(A2-12a) 

(A2-13) 

_A 41rf't3 ~ { 1- Q.- Til } c.o.s~nfl) 
T VI: s [~*- ~l.a , ~" ... 'tJa] 

U·-~*J 

-! 8tTçts lt. e-~ st.nh{.L). c.os(:tlT~l)V 
T 2~ 1:) ~fl +'t/t 

We zullen nagaan wanneer in (A2-13) een nulpunt 61 kan optreden. 

T 
Het maximum van de sinustrein responsie treedt op voor t : t• + 2 
Dan geldt voor het gedeelte tussen accolades in (A2-13): 

{ ····1 • 
De laatste term uit (A2-13) doet nog juist niet mee. 

T 
We gaan nu na voor welke waarde van t• op het tijdstip t = t• + 2 
amplitude van puls- en sinustrein responsie aan elkaar gelijk zijn 

(t• is dan t1)• 
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Dan moet gelden: 

- 'tftc 
1 (1 - e ) 
T 

of t//' 
( t/a't.a - t:fa-r.ra) - • Ta • _t e e -e 

wn 

c .2~ si.nh .:!-
1Tn lTR 

= !i si.tth 11' n* 

trrt 2(ê 

of ~~.,.= T los -rrrt/t - log :uinl. "."-hft (A2-14) 

Trr'/tt 

Numeriek voorbeeld: 

Als f = 2.103 s-1 , n = 40, n* = 8 en Q = 10 dan is 

~ Sinh wri* 

~ 
-::== 3,f - 0,3 ""' 3,~ 

zodat 

Stelling: 

Als t* ) t1 treden nulpunten op, als t• < t1 niet omdat dan voor 

alle te [o,TJ de amplitude van de eerste term uit (A2-13) groter 

is dan die van de tweede term. 

Voor het bewijs hiervan behoeven we slechts na te gaan hoe het 
T 

verloop wordt voor t > t1 + 2 • 
't' 

Stel t* = t1 - e dan geldt voor f*(t) voor t) t* + 2 
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(~-1~ +t) 
* Flt-> = - A ewÇ -cl~ sinh/.J). e- L~ CoS(11T~t) 

T "At'lt 

t~~-t)Jc,:( 1 
e. ? 

Nu was 
~,* /TR 

Tn e ::. 

.2~ 

dus f ... t~)::. A 41r1 r~T3 

wegens Ï.$ 

&i~h .!. 
l'tf( 

-"ka 
co~ ltnÇ!) e 

dus 

{ -
6
/rftJ 1-e 

{ 
_t/tlll 

1-e 1 )O 

l 
cd 

'r en voor t• < t1 heeft voor t > t1 + 2 de resulterende responsie nog 

steeds dezelfde fase als de uitslingerende puls. 

Hiermee is de vermelde stelling voldoende toegelicht. 

Een beeld van w~t de responsie 1is voort*< t* geeft fig.5-5d. 
1 

We ~unnen nog nagaan waar het nulpunt 61 komt te liggen als 

t* > t1• Het nulpunt zal liggen in het interval [<t* - 'rj2),(t* T 'rj2~. 
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Stel t• = t1 + x, dan geldt voor f*(t): 

= (2 r 1 
1T"n 

dus: ~= T 
(A2-15) 

We geven hiervan tot slot nog een numeriek voorbeeld. 

Numeriek voorbeeld: zelfde gegevens als hiervoor. 

Kies verder t• = t1 + fT of n = fT, T = ~ T, x - ~ = 0, 4 T 
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)( - "tf~ _ 11' 4o L1 T ... - . o,, = 1,b 1T 

'·'- ll" e. ... 1~2 

.. f ~ 1 '2. = "18, 5 
S,l 

7t n 4 Voorts was log ~ = 2,5 

daarmee wordt: t ~ 0,52 T 

Controle: t• = t1 + 0,5 T ~ 0,62 T 

t* - Tj2 ~ 0,52, t* + 

L~ ~B,6 = 

Inder~aad ligt t in het interval [<t• - Tj2), (t• + T/2~ en in 

dit geval practisch aan het begin ervan. 
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