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Summary 

Limits of th~ercention of imperfect periodic~and their 
theoretical implications. 

by J.F.N.N. Rijckaert 

Experiments with jittered pulse trains were made in order to 
decide whether the perception of imperfect periodicity should 
be looked for along the basilar membrane (i.e. in the frequency 
domain), or on the basis of a neuronal representation of the 
time structure (time domain). 

The binary choice technique was used for finding the just 
noticeable jitter. Jitteilis the r.m.s. deviation of the average 
pul se interval T. The relati ve ji tter is "'C'/T. 

It proved possible to perceive pitch in pulse trains of which 
all speetral components where just masked by noise. It is, of 
course, hard to see how any one detector along the membrane could 
produce a perception of the (residue) pitch. Moreover when jit
tering the pulse train, this could also be perceived, in spite 
of the ·noise. Again the explanation in the frequency domain is 
lacking, but on the basis of a neuronal presentation the following 
explanation is possible. We assume that a number of components 
within a certain frequencyband recombine together with the noise 
in this band. The combined amplitude of components in this band
paseed version of the original signal exceeds the noise amplitude. 
This explains a) that pitch is audible at all and b) why jitter, 
if sufficiently large, is perceived. 

The time structure of regular pulse trains, band-passed by 
the internal filter, is perturbed by the external noise. The 
quantity~R, measuring the r.m.s. time perturbation is in first 
order proportional to the noise amplitude R. Starting with an 
amount of noise, which masks all components, and thereafter de
creasing R, the just noticeable jitter was found to decrease 
nearly (but not quite) in proportion toR, in keeping with what 
would be expected on the basis of perception in the time domain. 

In the remaining experiments, bands of noise wëre applied, 
which completely masked certain parts of the pulse spectrum, 
but left one band audible. We avoided filtering jittered pulse 
trains because of the danger of introducing artifacts. 

Jitter makes speetral components wider and lower in proportion 
to their rank number. H~n.ce a long the membrane, the effect of 

':>'VI "- ~k: v--
jitter is larger the gréater the distance from the oval window. 
The experimental results were not in conoordance with this. 
Rather, an inverse proportionality with the width of the non
masked band showed up. As the definition in the time domain is 
inversely proportional to the bandwidth, this result again 
suggests that jitter perception takes place in the time domain. 

If one acceptt> tl-: ~ hJ'p0thesis of an internal, neuronal repre
sentation of the time structure of pulse trains, jittered or 
non-jittered, then the definition of this internal representation 
(inherent jitter) comes up for discussion. A statistical model 
was developed that compares the jitter for internal representa
tion of a perfectly periodic train~i with the one of a jittered 
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train V~2 +~i 2 • The number of false decisions taken is equated 
to the number of false responses of the subject in the thres
hold situation. Solving for~i, one arrives at an internal jut
terpercentage of 0~4 to 0.7 in the range 100 to 800 p.p.s., 
provided due account is taken of the number of pulses that the 
ear really needs for detection·(determined in a separate set 
of experiments). 

The concept of inherent jitter can be further exploited for 
explaining the just noticeable difference in pitch of regular 
pulse trains. Considering the jitter as a standard deviation 
defining the average period and using existing data, one ar
rives at an inherent jitterpercentage of 0.7.in fair agreement 
with the result above. 
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I Tnleiding 

1.1 Imperfecte periodiciteit in de spraak 

Het is algemeen bekend dat· we aan stemhebbende spraakklanken 

een toonhbogte kunnen toekennen. Deze spraakklanken ontstaan 

doordat zich tegen de gesloten stembanden vanuit de longen een 

druk opbouwt (subglottale druk; figuur 1 a) waardoor de stem

banden zich, relatief langzaam, openen. De lucht die zich onder 

de stembanden opgehoopt had, kan nu vrij uitstromen, waardoor 

de luchtdruk op de stembanden snel afneemt (wet van Bernoulli; 

figuur 1 b). Door deze afgenomen luchtdruk en door de mechani

sche spanning in de stembanden sluiten deze zich plotseling 

( stembandklap). 

a b 

figuur 1 Schematische voorstelling van de stembanden. 
a. gesloten 
b. geopend 

De uitstromende lucht wordt derhalve in trilling gebracht, een 

trilling die het best beschreven kan worden als een relaxatie

trilling. Van een relaxatietrilling echter is de trillingstijd 

niet constant. Wanneer we dan ook van een geregistreerd spraak

signaal de opeenvolgende perioden opmeten, blijkt dat deze niet 

gelijk zijn, maar rond een gemiddelde waarde fluctueren. 

Een dergelijke verstoorde per~odiciteit is gemeten o.a. door 
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Lieberman (1961 en 1963) en Willeros (1968). Uit hun onderzoe

kingen biijkt dat de afvrijkingen in de duur van de individuele 

periode van hun gemiddelde waarde, in eerste benadering normaal 

verdeeld zijn. Als maat voor de imperfecte periodiciteit nemen 

we de jutter. Deze is per definitie de standaarddeviatie van 

deze verdeling en wordt aangegeven met het symbool -c • 'Ne vin

den in de eerste publicatie van Lieberman (1961) een relatieve 

jutter van 4 tot 25 % van de periodeduur. Dezelfde berekening 

toegepast op een latere publicatie (Lieberman 1963), geeft aan

merkelijk lagere jutterpercentages, nl. van 2,5 tot 4, waarden 

die overeenkomen met resultaten van Willems, die een percenta

ge van ongeveer 4,5 vindt (Willems 1968). 
In zijn laatstgenoemde publicatie heeft Lieberman (1963) 

getracht om.een verband te leggen tussen afwijkingen aan de 

spraakorganen en jutter. Zijn onderzoekingen wijzen er inder

daad op dat een dergelijk verband bestaat. Onderzoekingen 

waarbij aan synthetische spraakuitingen jutter was toegevoegd 

(Slis 1968) laten zien dat hierdoor de schorheid of heesheid 

toeneemt, vooral boven een jutterpercentage van 2. 

1.2 Het opwekken van imnerfecte periodiciteit 

·Het blijkt uit deze en soortgelijke onderzoekingen (Lieber

man en Michaels 1962) dat imperfecte periodiciteit steeds voor

komt in natuurlijke spraak. Hierom is het van belang onderzoek 

te verrichten naar de manier waarop imperfecte periodiciteit 

door het auditieve systeem wordt waargenomen. Dergelijke expe

rimenten zijn onder meer beschreven door Pollack, terwijl ook 

een belangrijk gedeelte van het auditief onderzoek op het I.P.O. 

aan dit onderwerp gewijd is. Dit rapport beschrijft een deel 

hiervan. 

Aangezien het begrip imperfecte periodiciteit slechts. aan

geeft dat de opeenvolgende tijdintervallen in een signaal niet 

cn~sta~t zijn, JE-t eeze defini~ie een grote verscheidenheid 

aan signalen toe. Zo bereikten Domburg c.s. (1966) een imper

fect periodiek signaal door uit een reeks van acht gefilterde 

impulsen er één te vertragen; Scha (1967) gebruikte langere 

impulsreeksen. Bij Neelen c.s. (·1966) bestond het imperfect 
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periodieke signaal uit gefilterde impulsen, waarbij de tijds

afstand tussen twee impulsen normaal verdeeld was rond een 

bepaalde gemiddelde waarde. Ook bij Lopes Cardozo c.s. (1966) 

was de storing stochastisch, de gemiddelde periode nam echter 

gedurende één stimulus toe. Vermey (1967) gebruikte engefil

terde impulsen die in de tijd verdeeld waren volgens een 

Peiseonverdeling van in principe willekeurige orde. Pollaak 

(1968 -b, 1968 -c, 1968 -d) verkreeg een imperfect periodiek 

signaal door de perioden van impulsreeksen aselect te trekken 

uit een rechthoekige verdeling. Waren de impulsreeksen bij 

bovenstaande auteurs unipolair, Rosenberg (1966) tenslotte 

werkte met bipolaire impulsreeksen, die in periode gestoord 

werden door de tijdintervallen van twee impulsen stochastisch 

te verdelen volgens een normale of een sinuscidale verdeling. 

Even uitgebreid als de manieren om imperfecties in de pe

riodiciteit aan te brengen zijn de mogelijkheden om deze im

perfecties in een getalwaarde weer te geven. Steeds zullen wij 

de standaarddeviatie van de verdeling - welke deze ook is -

als jutter definiëren. 

De experimenten met imperfect periodieke signalen kunnen in 

twee groepen ingedeeld worden. 

Een eerste groep wordt gevormd door metingen waarbij de ma

te van imperfectie bepaald wordt, die nodig is om gelijkstel

ling op toonhoogte van twee, zonder imperfecties gelijke, sig

nalen merkbaar slechter te doen verlopen. Vermey (1967) verge

leek een impulsreeks met een pulsherhalingsfrequentie van 500 

pulsen per seconde (p.p.s.) met een ke-orde Poisson-verdeelde 

impulsreeks van gemiddeld 500 p.p.s. Een k-de orde Poisson

reeks is een reeks waarvan de intervallen verkregen zijn door 

van een nulde orde reeks steeds de som van k intervallen (zon

der overlapping) te vormen. Het gemiddelde tijdinterval is dan 

k/500 sec terwijl de standaarddeviatie van de verdeling 

Vk/500 sec bedraagt. De relatieve jutter is volgens bovenstaan

de definitie 1/Vk en neemt derhalve af met de wortel uit de 

orde. Vermey vond dat een goede toonhoogteinstelling (afwij

kingen binnen 1%) slechts mogelijk was als het jutterpercenta

ge 10 of minder bedroeg. 
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Vergelijkbare metingen zijn gedaan door Baaten (1967); de 

verdeling van de impulsintervallen was echter Gauszisch. Zijn 

metingen waren bij pulsherhalingsfrequenties van 100 en 333 

p.p.s. en bij verschillende filtersituaties (alle tonaal, zie 

Ritsma 1962). Hij vond dat bij een relatieve jutter van minder 

dan ongeveer 5% een goede toonhoogteinstelling mogelijk was. 

Rosenberg (1966) beschouwde de omgekeerde situatie, name

lijk de jutter nodig om klank en/of toonhoogteverschil tussen 

unipolaire en bipolaire impulsen teniet te doen. Deze jutter 

(verdeeld volgens een normale of een sinuscidale distribrutie) 

lag in de orde van 5 - 25%-

In de tweede groep van experimenten wordt de ma t.e van im

perfectie in periodiciteit bepaald die nog juist kan worden 

waargenomen. Cardozo, Ritsma, Domburg en Neelen hebben een 

drietal onderzoekingen aan dit onderwerp gewijd. In het 

eerste (Domburg c.s. 1966) onderzochten zij de juist waarneem

bare vertraging van één enkele impuls uit een reeks van acht. 

De impulsen hadden pulsherhalingsfrequenties van 100 en 333 

p.p.s. en werden bij verschillende frequenties gefilterd. 

Voor de middenimpulsen (3e t/m 7e) vonden zij een drempel van 

1,5% in de tonale situatie en van 10% in de atonale (zie 

Ritsma 1962). Voor de 1e en 8e impuls lag de drempel i.h.a. 

een factor 2 hoger. 

Deze metingen komen goed overeen met die van Scha (1967) 

die langere impulsreeksen (met een duur van 200 msec) gebruikte. 

Voor middenimpulsen vond hij een drempel van ongeveer 1,5% voor 

geoefende proefpersonen en een drempel van 5 tot 10% voor onge

oefende.proefpersonen. De buitenste impulsen gaven weer een ho

g;ere drempel. 

Ook Pollack (1967, 1968 -a) heeft metingen verricht aan im

pulsreeksen waarin een vertraagde impuls voorkwam. Met andere 

pulsherhalingsfrequenties en andere stimulusduren bereikte hij 

soortgelijke, zij het i.h.a. hogere drempels. Deze drempelver

hoging kan echter het gevolg zijn van het feit dat zijn proef

personen ongeoefend waren (zie bijv. Scha 1967). 

Na de vertraging van één enkele impuls ligt het voor de 

hand alle impulsen uit een stimulus te verstoren en dan de 
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drempelwaarde voor de perceptie van imperfecte periodiciteit 

te bepalen. Metingen zijn verricht waarbij de jutterdrempel 

als functie van de stimulusduur bepaald werd (Neelen c.s. 

1966). Het interval in deze pulsree~sen was normaal verdeeld 

om een gemiddelde waarde. Hieruit bleek dat voor een stimu

lusduur groter dan ongeveer 100 ms de relatieve juttèrdrem

pel constant was. Hij bedroeg ± 0,6% bij een pulsherhalinga

frequentie van 100 p.p.s. en ± 0,3% bij een pulsherhalinga

frequentie van 333 p.p.s. 

Deze drempels worden uiteraard be~nvloed als het gemiddel

de pulsinterval tijdens een stimulus verloopt (Cardozo 1966). 

Eij toonhoogtezwaaien van 400 naar 200 en van 500 naar 100 

p.p.s. (gemiddelde pulsherhalingsfrequentie ca 300 p.p.s.) 

verloopt de jutterdrempel ongeveer een faotor drie vanaf 

0,3% als de stimulusduur van 500 ms verkort wordt tot bijna 

1% bij 100 ms. 

Tenslotte is bij alle desbetreffende metingen opgemerkt 

dat de jutterdrempel hoger wordt als de filterfrequentie 

toeneemt. 

Resumerend kan gesteld worden dat de imperfecte periodici

teit hoorbaar wordt bij grootte ordes van 1% en .dat zij toon

hoogteinstelling bederft bij grootte ordes van 10%. 

1.3 Detectie van imperfecties 

We kunnen ons thans de vraag stellen op welke wijze afwijkin

gen in periodiciteit door het auditieve systeem gedetecteerd 

worden. Hiertoe staan ons twee theorieën ter beschikking. 

De eerste stelt dat door het basilair membraan een frequen

tieanalyse op het auditieve signaal wordt uitgevoerd. Als een 

signaal f(t) periodiek is met periode T, dus als geldt dat 

f(t + nT) = f(t) dan kunnen we f(t) schrijven als de som van 

een onbeperkt aantal sinusvormige componenten, 
~ ~ 

volgens~ f(t) ==a /2 + 2: a cos (2n'l.: t/T) + L b sin (2nTt t/T) ••• (1) 
0 n=1 n n=1 n 

waarin 
2 tr . 

a = rr J f(t) cos (2n1't t/T) dt •••••••••••••••• (2) 
n ~ ~T -2 
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tr 
en bn • ~ J f(t) sin (2n'I"Ct/T) dt ••••••••••••••• (3) 

-tr 

. Beschouwen we nu het signaal van figuur 2, dat bestaat uit 

rechthoekige impulsen met hoogte A en breedte 6, die in de 

tijd op een afstand T van elkaar staan •. 

1 <t) A 
.., 6 o( 

I }. 

n ' ' ' 

I A 

I I ! I 'I I • i ) ~ . ~ 
0 T 2T 

figuur 2 Tijdsopbouw van de impulsreeks. 

Omdat f(t) even is, zijn er alleen cosinustermen • 

Dus b n ... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C-4) 

4 t& 
(2n'I"C t/T) en a -T J A cos dt n 

0 

2A (n1T6/T") •••••••••••• ( 5) .. -sin n'Tt 
l. 

4 2& 2AS •••••••••••• (6) a =-JA dt .. -
0 T o T 

Uit de Fourieranalyse volgt dus dat we het signaal kunnen 

schrijven als: 

co 
f(t).,. ATS + 2:: 2A sin (n1t5/T) cos ('?ntttt/T) •••••••••• (7) 

n=1 n-:t 

Spectraal gezien betekent dat we componenten hebben op een 

afstand 1/T van elkaar met hoogte 2A sin (n1t ó /T). 
n1't 

··-
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De breedte van de in deze experimenten gebruikte pulsen be

droeg 0,1 ms. De amplitudefactor bereikt dan zijn eerste mi

nimum bij 10.000 Hz. Aangezien de signalen beperkt zijn tot 

een bandbreedte van 4000 Hz (zie Hfdst. II) kunnen we de 

sinus door zijn argument vervangen. In dit gebied hebben de 
2Ab componenten dan een constante hoogte ~· (Bij 4000 Hz be-

draagt de amplitudevermindering ongeveer 24%). 

Een eenvoudige Fourieranalyse is niet meer mogelijk als 

we jutterende signalen toestaan. Nelsen (1964) heeft voor 

verschillende gevallen van juttersignalen spectra berekend. 

Aan zijn publicatie ontlenen we de volgende formule, afge

leid voor pulsen met eenheideoppervlak en met een normale 

verdeling van de tijdintervallen: 

waarin f de frequentie is, T het gemiddelde inte~P.ulsinter-. 

val en~ de:spreidingsbreedte van de normale verdeling der ...... 

interpulsintervallen. Nadere uitwerking van deze formule 

geeft: 

In de figuren 3 en 4 zijn spectra gegeven voor het geval dat 

T • 1 berekend met een Algólprogramma; de frequentie loopt 

hierbij van 0,5 - 100 Hz; de jutterpercentages bedragen 1% 

c~- 0,01, figuur 3) en 5% c~- 0,05, figuur 4). 



- 9 -

2000 

500 

~ I 
I -W i 1 

~~ 
r: 
!i 

i I I ' ~ ' 
,, 
~ 

' ; j 
A ~ !I 1 I l I !,: ;l !l 

~ ~ 
I 

" " ,. t; 

I 
,, 

I i ji 

I 
(, 

il I ,, 

:1 
" ,, 

' 

I 
I I I, ~ 

11 
~ 

I •' 
f' ~ .. 

1000 

200 

l~ 
~~ 

I I! 

I 
' fi 

!I 
H i !I 
' I 
f ' 

I 11 I I I I 

f! t ' 

figuur 3 Spectrum van een verjutterde pulsreeks. 
T "" 1 ; 1:' ". 0, 01 



2000 oi 
H 
h :; 
~ t; 

" 

~ I ~ ! 
~ 

1000 

500 
~ g 
!l 

li I !i 

û 
200 

20 

~ 

l 
I 

I I 

I 
~ l 

I I 
I/I 'I , I! 
;: :~~ 

100 

50 

S(f) 

Q 

I I i 
~ 
11 
1 ! 

i I e 

I I !J 
i~ 
\i 
TI 

o.s 

0,2 ~; 

' n 

I 0,1 
0,5 

k, 

I 

I 
I 

I 
l 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
' 

Ïi 
! 

L\J 
2 

- 10 -

Li ! 

I ., -, 

~ ., 
i i I ' R 

l I I 
j_j I ll 

' 

I 
Î 
' 

I I ., 

I 
~ 
li 

I 
~~ 
L 
l:-i 

I ~i 

' ! !,1 
' ~ 1 

~ v-

I 

' 

I . J 

~ l h 
~ 

V l l I I 
I 

I I V ! ~ 
I I 

1 

I 

~ ,, 
! 

I I I I I 
I ~ 

s 10 20 50 1 DO 

FREQUENTIE .. (Hz> 

figuur 4. Spectrum van een verjutterde pulsreeks. 
T = î; "t' = 0,05 



- 11 -

We zien hieruit dat elke frequentiecomponent t.g.v. jutter 

een spectrale verbreding krijgt en wel zodanig dat de rela

tieve breedte van iedere lijn constant blijft. Dit betekent 

dat het spectrum op den duur dichtloopt. Een schatting voor 

de frequentie waarbij dit gebeurt is als volgt te maken. 

De omhullende van het spectrum is eenvoudig uit formule (8) 

af te leiden: 

1 r 1 + exp { -2'Tt2 f 2't' 2 ~ 
Omhullende S(f) = T L1 _ exp (-2n2f2~~~ •••••••••••••••(10) 

Zeggen we dat het spectrum dicht is als de omhullende binnen 

3 dB van zijn eindwaarde komt dan geldtz 

of 

of f""C' = 0, 37 • T 

Relateren we de jutter aan het gemiddelde tijdinterval dan 

vinden we als vuistregel dat het spectrum dichtloopt bij 

T 
=· 0,37 ••••••••••••••••••••••• (12) 

Hieruit vol~t dat, als we een niet verstoorde pu~sreeks_ met 

een in periodiciteit verstoorde pulsreeks vergelijken, we het . . 

grootste verschil kunnen waarnemen (op grond van een fre-

quentieanalyse) bij hoge frequenties. Uit proeven waarbij 

frequentiegebieden geïsoleerd werden d.m.v. filtering (zie 

boven) is echter een omgekeerd verband gevonden. 

Een tweede mechanisme om jutter te detecteren berust op 

analyse in het tijddomein. Uit è.iverce r:J9tingen (bi,jv. 

Zwicker und Feldtkeller 1967) is bekend dat-binnen b~paalde 

gebieden op het basilair membraan de binnenkomende energie 

fasegetrouw wordt geïntegreerd. Binnen deze zogenaamde kri-
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tieke banden treedt dus een gedeeltelijke reconstructie 

van het signaal op, waaruit de perioden die hierin aanwe

zig zijn kunnen worden opgemeten. 

Uit de neurofysiologie is bekend, dat zenuwpulsen in 

de gehoorzenuw weliswaar worden afgevuurd in synchronisa

tie met de binnenkomende stimulus, doch dat deze synchroni

satie niet perfect is. Het is dus gerechtvaardigd een 

"interne jutter" te postuleren. Dit begrip zal in het on

derhavige rapport uitvoerig worden toegepast. 

··~ 
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II Meetopstelling - Meetprocedure 

2.1 Meetopstelling 

De meetopstelling ziet er in blokdiagram als volgt uit. 

gëtü'idcliëhte l>oY. - - - '""! 
I 

figuur 5 Meetopstelling. 

Hierin zijn de volgende delen te onderkennen: 

1) Een gedeelte voor de besturing, bestaande uit AX-monitor, 

sinusgenerator, cascadeteller, bandlezer en relais. 
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2) Een gedeelte voor het opwekken van de verschillende signa

len: 

a) sinusvormige (sinusgenerator, verzwakker II), toe te 

voeren met schakelaar s 1 • 

b) impulsvormige (juttercircuit), toe te voeren met scha

kelaar s 2 ; deze kunnen in periodiciteit verstoord wor

den door het toevoegen van ruis (ruisgenerator, filter, 

versterker, verzwakker IV). 

c) ruis (ruisgenerator, versterker, verzwakker III), toe 

te voeren met schakelaar s
3

; de hiervan door 

frequentiebanden kunnen worden ingesteld met 

Allison-filter. 

te laten 

het 

De signalen a en b kunnen discontinu worden toegevoerd 

d.m.v. de P.B.M.-poort. 

3) Een gedeelte voor versterking en weergave van de signalen, 

bestaande uit sommatiepunt (3 weerstanden van 10 kA), 

0 - 4k filter (voor beperking van de signalen tot een rele

vant gebied), versterker, verzwakker I en koptelefoon; 

hierbij is schakelaar s
4 

gesloten. Een laagdoorlaatfilter 

(plus versterker) kan in de keten worden opgenomen door 

schakelaar s
4 

te openen. 

De volgende punten verdienen een nadere toelichting: 

2.2 Juttercircuit 

Het juttercircuit (zie Baaten 1967) werkt op het volgende 

principe. 

Op de nuldoorgang van een zaagtandvormige spanning, waarvan 

de periodeduur te regelen is, worden impulsen gegenereerd. 

Hierdoor ontstaat een impulsreeks van dezelfde periode, waar-

van de pulsherhalingsfrequentie te variëren is. Door middel 

van een relais kan op de zaagtand ruis gesuperponeerd worden, 

waardoor de nuldoorgangen van èe z~agtand rond hun oorspronke

lijke posities in de tijd variëren. Een beveiliging draagt 

er zorg voor, dat per periode van de zaagtandspanning slechts 

één impuls wordt geproduceerd. De aldus ontstane impulsreeks 

is niet meer zuiver periodiek maar imperfect periodiek. 
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De hoeveelheid jutter is te regelen door de verhouding van 

de ruisspanning en zaagtandspanning in te stellen. 

Het bestaande juttercircuit is geschikt gemaakt voor 

pulsherhalingsfrequenties van 50 tot 2000 p.p.s. door de 

weerstand van de RC-tijd die de opgaande flank van de zaag

tandspanning bepaalt aan te passen. Het karakter van de ver

deling der interpulsintervallen is te bepalen door m.b.v. 

een teller uit het signaal afzonderlijke perioden te meten 

en de cuoulatieve frequentieverdeling hiervan uit te zetten 

op normaal papier. De verdeling is afhankelijk van de band

breedte van de ruis die we op de zaagtandspanning superpo

neren. Als de amplitudeverdeling van de ruis normaal is, 

zijn ook de nuldoorgangen van zaagtand met daarop gesuper

poneerde ruis normaal verdeeld rondom hun oorspronkelijke 

posities. De verdeling van de eerste nuldoorgang echter 

zal niet meer normaal zijn maar scheef (figuur 6 a). 

eerst~ 

figuur 6 Opwekking van de impulsreeksen. 
Invloed van de ruisband op de verdeling_ der 
nulpunten. 
a. Hoge afsnijfrequentie van de ruis 
b. Lage afsnijfrequentie van de ruis 

a 

b 

, . 
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De mate van scheefheid wordt bepaald door het aantal nuldoor

gangen per periode van de zaagtand, dat bepaald wordt door 

de hoogste frequentie die in de ruis voorkomt. Doordat 

echter in alle perioden de verdeling van de eerste nuldoor

gangen scheef is, zal de verdeling van de interpulsinter

vallen in eerste instantie weer normaal zijn. Het toestaan 

van hoge frequenties in de ruis zal wél de hoeveelheid 

jutter beperken, omdat door de scheefheid van de verdeling 

deze nuldoorgang in feite een groot deel van de periode van 

de zaagtand niet meer gebruikt wordt. Daarom moeten we de 

ruis beperken tot een bepaalde (low pass) band, die echter 

niet te smal mag zijn ( in verhouding met de herhaalfrequen

tie van de zaagtand), omdat de correlatie tussen de opeen

volgende interpulsintervallen te groot wordt (figuur 6 b). 

We beperken de ruis tot een band van 0 tot 100 Hz voor 

een pulsherhalingsfrequentie van 50 p.p.s. en tot een band 

van 0 - 500 Hz voor pulsherhalingsfrequenties van 100 p.p.s. 

en hoger. 

Figuur 7 geeft de ijkgrafiek van de relatieve jutter 

~/T als functie van de verhouding van ruis- en zaagtandspan

ning. Deze functie is ex?erimenteel bep~ald met behulp van 

een als pulsinterval~eter geschakelde frequentieteller. 

Hij komt overeen met de door Baaten gegeven functie, echter 

is het geldigheidsgebied nu geverifieerd over het bereik 

van 50 tot 2000 p.p.s. De functie is lineair in de uitgezet

te grootheden in het gebied van 0,2.10-3 < ~/T < 20.10-3. 

De onderste begrenzing wordt veroorzaakt door de intrin

sieke jutter van de totale apparatuur en het begrensde op

lossend vermogen van de frequentieteller. De bovenste be

grenzing hangt in principe. af van de statistische verd~ling, 

doch werd in de praktijk bepaald door de maximale output 

van de ruisversterker. 
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figuur 7 IJkgrafiek van het juttercircuit. 
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2.3 Meetnrocedure 

De proefpersoon krijgt steeds twee stimuli van 250 ms, 

gescheiden door een tijd van 800 ms, te horen (figuur 8). 

0,25 s o.n 5 C,25 s 
~ !!I>~ x ~ 

f A ~ f ~ 
\ 
" 

'L j; \~ l ..(/ 

~ tijd 

figuur 8 Tijddimensienering van de stimuli. 

Hiervan is stimulus A perfect periodiek en B imperfect 

periodiek. De volgorde AB of BA is aan de proefpersoon on

bekend. Hij luistert naar de stimuli in een geluiddichte 

box per koptelefoon (binauraal; koptelefoon Permoflux 

PDR 8). Voor zich heeft de proefpersoon een paneel waarop 

vijf drukknopjes zijn aangebracht. Met het eerste hiervan 

(aangeduid met "transport" in het blokschema figuur 5) 

zet hij de band van een bandlezer een positie verder. De

ze bandlezer bepaalt de stand van het relais (zie blok

schema) dat al dan niet ruis aan het juttercircuit toe

voert (waardoor de pulsreeksen al dan niet verjutterd wor

den). De ponsband bevat een toevalsprogramma, zodat de 

stand van het relais niet aan de proefpersoon bekend is. 

Met het tweede drukknopje (aangeduid als "stimulus" in het 

blokschema) start de proefpersoon de cascadeteller, die 

hierop een aantal pulsen afgeeft, waardoor een electro

nische poort (P.B.M.-poort) geopend en gesloten wordt 

(stimulusduur 250 ms), het relais de stand inneemt die 

door de bandlezer wordt voorgeschreven, de P.B.M.-poort op 

800 ms van de eerste nogmaals een stimulus van 250 ms door

laat en het relais, eveneens afhankelijk van de.stand van 

de bandlezer, weer omgepoold wordt. Op deze manier be~ei

ken we dat binnen een cyclus de proefpersoon twee stimuli 
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hoort, waarvan er een in periodiciteit verstoord is, zonder 

dat hij weet welke van de twee dit is. Meent hij dat de 

tweede stimulus verstoord was, dan drukt hij op het derde 

knopje, hoorde hij een verstoring in de eerste stimulus, 

dan drukt hij op het vierde knopje. (Deze beide drukknop

pen zijn in het blokschema opgevoerd als "response"). De 

proefpersoon kan nu op een tableau voor zich, waarop lamp

jes in twee richtingen kunnen aanflitsen (Domburg 1962), 

zien of zijn keuze juist was. Hij herhaalt deze cyclus tot

dat, met een betrouwbaarheid van 72% (Cardozo 1962), bekend 

is dat hij een bepaald (met versterker IV in te stellen) 

jutterpercentage kan onderscheiden. 

Hij kan de hele procedure, nodig om een betrouwbaarheid 

van 72% te bereiken, volgen op het tableau; de proefpersoon 

werkt dus met visuele terugmelding. Bovendien is op deze 

manier de proefpersoon tevens proefleider. 

Het vijfde drukknopje (niet aangegeven in het bloksche

ma) dient als reset voor de AX-monitor. 

Alle metingen ~ijn verricht op een sensatieniveau van 

de pulsreeksen van 30 dB boven drempel, in te stellen met 

verzwakker I. 

2.4 Koptelefoonkarakteristiek 

Wij willen uiteraard de fre~uentiespectra van de gebruik

te signalen zo goed mogelijk weergeven. De kwáliteit van de 

gebruikte versterkers is in dit opzicht ruim voldoende, doch 

de omzetting van electrisch signaal via telefoon naar het ge

hoor heeft een allesbehalve rechte karakteristiek. 

Met de hieronder beschreven methode is het mogelijk om de 

fre~uentiekarakteristiek van de gehele schakeling, met inbe

grip van het oor, te meten. 

Met de waveanalyser werd van een continu pulsreeks met 

een pulsherhalingsfre~uentie van 100 p.p.s. de amplitude van 
e . 

de 10 harmonische (1000 Hz) gemeten. Vervolgens werd de am-

plitude van een sinusvormig signaal van 1000 Hz met behulp 

van verzwakker II gelijkgesteld aan de amplitude van deze 

10e harmonische. In het blokschema zijn schakelaars s 1 en s
4 

nu gesloten. Als we de frequentie van de door de sinusgene-
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ratorafgegeven sinus variëren, blijft de amplitude ervan, 

zoals deze de P~B.M.-poort binnengaat, constant. 

Met behulp van verzwakker I kan de drempel.bepaald·wor

den, d.w.z. dat die verzwakkerstand bepaald wordt, waarbij 

de sinus juist niet meer kan worden waargenomen. Een op de

ze manier bepaalde kromme is gegeven in figuur 9. Merk op 

dat het nul dB-punt van de verticale as willekeurig is. 

~00 50.30 10000 

figuur 9 Niet-gemaskeerd audiogram. Geen filter. 
Pulsreeks 30 dB SL. Proefpersoon J.R. 

Uit dit "audiogram" blijkt dat lage frequenties minder sterk 

hoorbaar zijn. Aangezien bij de nog te verrichten metingen 

frequenties vanaf 50 Hz voorkomen, is getracht de karakteris

tiek te verbeteren. Hiertoe is het filter van figuur 10 in 

de keten opgenomen (schakelaar s
4 

open). 
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figuur 10 Het laagdoorlaatfilter. 

Hierin is R1 - 10 kn c1 = 220 nF 

R2 = 100 k~ c2 = 47 nF 

R3 = 1 k~ 

R4 = 10 k.$). 

J 
Dit zijn twee laggdoorlaatfilters met overdrachtsfuncties 

en 

Door de ingangsimpedantie van het tweede filter groot te kie

zen is de terugwerking van dit filter op het eerste redelijk 

klein. Ieder filter heeft twee kantelpunten die bepaald wor

den door de tijdconstanten R2c1 en (R1+R2)c1 resp. R
4

c2 en 

(R3+RA)C2. . 
(Dus frequentiekantelpunt is 2~RC) 

De overdrachtsfunctie van het totale filter is geschetst 

in figuur 11. Deze functie is geverifieerd door het spectrum 

van het filter door te meten. 
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~6 dB/act. 

~,/"6 dB/oct. 

~~'---' ,---4~--------------------

figuur 11 Overdrachtskarakteristiek laagdoorlaatfilter; 
eerste versie. 

Dat door het openen van dit filter in de keten de karakteris

tiek inderdaad verbeterd is, blijkt uit figuur 12, die op de

zelfde manier gemeten is als figuur 9. 



- 23 -

100 200 soo 2000 SCGO 
F!'.EO.VENT:E CH:z> 

figuur 12 Niet gemaskeerd audiogram. Met filter 
volgens figuur 11. Pulsreeks 30 dB SL. 
Proefpersoon J.R. 

HlOOO 

Uit deze figuur blijkt dat het audiogram voor lage frequen

ties rechter is geworden, maar voor frequenties beneden 

200 Hz nog een aanzienlijke afwijking geeft. 

Dit kan nog wat verbeterd worden als we rekening houden 

met de alineairiteit van het oor vooral bij lagé frequen

ties; de isophonen lopen daar namelijk niet op gelijke af

standen. Het filter is wel lineair; de overdrachtsfunctie 

is niet afhankelijk van de ingangsspanning. We moeten het 

filter dus aanpassen aan het gebruikte sensatieniveau. 

Dit is gedaan door het kantelpunt van 70 Hz te verschuiven 

naar 30 Hz door de weerstand R1 van 10 k.O. te vervangen door 

een weerstand van 22 k~. 

De overdrachtsfunctie van het aldus ontstane filter is ge
geven in figuur 13. 
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\~,~. 
\ 
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èB/oct. 

\/6 dB/oc:t 

1!.,•,' ~ 
I ' 

L__j~----------~'--~-----------?n ?7;,Q· .... ,,n;Q· ._;>V illloV'-" .._,. 

figuur 13 Overdrachtsfunctie laagdoorlaatfilter; 
tweede versie. 

De mate waarin de overdrachtskarakteristiek van het systeem 

telefoon plus oor recht is, wordt in eerste instantie be

paald door eisen die de in hoofdstuk III te beschrijven mas

keerproeven stellen. Daarom is figuur 14 van belang die een 

gemaskeerd audiogram voorstelt. De meting is als volgt ver

richt: witte ruis van een nader te omschrijven sterkte werd 

op het telefoonkanaal gezet. Nu werd mP.t een sinusgenerator 

in het afgebeelde frequentiegebied bepaald bij welke sterk

te de sinus juist door de ruis gemaskeerd werd. De laatste 

versie van het laagdoorlaatfilter is hierbij in de keten 

opgenomen. 
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Dit gemaskeerde audiogram is in sterke mate onafhankelijk 

van de overdrachtskarakteristiek van electrisch systeem

transducent-gehoor, omdat per frequentiegebied signaal en 

ruis in dezelfde mate worden versterkt of verzwakt. 

We zien dan ook dat, als we van een impulsreeks één van 

de componenten juist met witte ruis bedekken, alle compo

nenten tussen 170 en 3.000 Hz, binnen 1 dB nauwkeurig, 

juist door deze ruis gemaskeerd worden. De overige compo

nenten worden door deze ruis meer dan juist gemaskeerd. 

(!) 

z :! 
r: 

~ ;; 
:::.-! ii 
< 10!i 
~ 
N 
"~ t.:J 

1îJO 200 > se co 

figuur 14 .Gemaskeerd audiogram. Met filter volgens 
figuur 13. Pulsreeks 30 dB St. 
Proefpersoon J.R. 

i OOG 0 
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III De invloed van witte ruis op de jutterdrempel 

Zoals in hoofdstuk I vermeld is wordt de energie die het oor 

binnengaat, binnen de zogenaamde kritieke banden geïntegreerd, 

waardoor een gedeeltelijke reconstructie van het. signaal ont

staat. Het is dan ook mogelijk een periodieke impuls te horen 

waarvan alle componenten in het spectrum individueel gemaskeerd 

zijn. Indien dan toch imperfecte periodiciteit kan worden waar

genomen, dan moet dit berusten op een aftasting van de tijds

structuur, zoals wij die achter het basilair membraan veronder

stellen. Immers, op het basilair membraan zijn de afzonderlijke 

frequentiecomponenten niet waarneembaar. 

Metingen zijn als volgt verricht: 

van de pulsreeks die met verzwakker I op een sensatieniveau van 

30 dB boven drempel ingesteld was, werd met de waveanalyser de 

amplitude van de 1000 Hz-component gemeten (eventueel de ampli

tude van de 2000 Hz-component als het signaal geen 1000 Hz-com

ponent bevatte). Met verzwakker II werd de amplitude van een 

sinus van 1000 Hz (respectievelijk 2000 Hz) gelijkgesteld aan 

deze amplitude. Voor deze amplitudebepalingen werden.pulsreeks 

en sinus continu ingesteld. Witte ruis in een frequentiegebied 

van 0 - 4 kHz werd met verzwakker III zo ingesteld dat deze 

sinustoon juist gemaskeerd werd. Deze instelling werd gedaan 

met een tweekeuze-experiment waarbij de sinus met een duur van 

250 ms.op één van twee bekende tijdstippen verwacht kon worden. 

De ruis was hierbij continu hoorbaar. Hierna werd het juist 

waarneembare percentage jutter (in te stellen met verzwakker IV) 

gemeten als functie van de signaal-ruisverhouding, die bepaald 

werd met buisvoltmeter 2. De ruishoeveelheid was in te stellen 

met verzwakker III en was eveneens continu 4oorbaar. Door twee 

proefpersonen werden drempels gemeten voor pulsherhalingsfre

quenties van 50, 100, 200 en 400 p.p.s. De metingen zijn uitge• 

zet in dé figuur 15 t/m 18: als nulpunt voor de dB-schaal is 

het punt gekozen waarbij de afzonderlijke componenten juist ge

maskeerd worden. 
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Deze grafieken vertonen in grote trekken hetzelfde verloop. 

Ze zijn benaderd door twee asymptoten, waarvan de horizontale 

getrokken is door de gemiddelde waarde van de ju~terdrenpel 

voor signaal-ruisverhouding oneindig (geen ruis) en waarvan 

de schuine berekend is door een regressieanalyse toè te passen 

op de daarvoor op het oog in aanmerking komende punten (in de 

figuur aangegeven net gevulde meetpunten~. 

T:20ms 
l:l pp JN 

o pp JR 

figuur 15 Jutterdrempel als functie van de signaal-ruis
verhouding. Pulsherhalingsfrequentie 50 p.p.s. 
Meetpunten van proefpersoon J.R. verkregen door 
middeling over twee waarnemingen. 
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figuur 16 Jutterdrempel als functie van de signaal-ruis
verhouding. Pulsherhalingsfrequentie 100 p.p.s. 
:Meetpunten verkregen door middeling over 1 dB. 
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figuur 17 Jutterdrempel als functie van de signaal-ruis-
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verhouding. Pulsherhalingsfrequentie 200 p.p.s. 
Meetpunten verkregen door middeling over 1 dB4 
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figuur 18 Jutterdrempel als functie van de signaal-ruis 
verhouding. Pulsherhalingsfrequentie 400 p.p.s. 
Meetpunten verkregen door middeling over twee 
waarnemingen. 

co 

Uit de regressie-analyse blijkt dat de hellingen van de be

rekende asymptoten ten naaste bij dezelfde waarde hebben en in 

de buurt van de negatieve eenheidehelling liggen. Toch valt de

ze eenheidehelling slechts in drie van de acht gevallen binnen 

het 95% betrouwbaarheidsinterval (volgend uit de regressie-ana• 

lyse) van de berekende hellingen. De gemiddelde helling heeft 

de waarde -0,78 ± 0,08. 

Bij de positieve waarden van de logaritme van de signaal

ruisverhouding berust waarneming van imperfecte periodiciteit 

op het ruig worden van de verstoorde pulsreeks. Bij negatieve 
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waarde van de. logaritme van de signaal-ruisverhouding verdrinkt 

bij hoge jutterpercentages het imperfectperiodieke signaal in 

de ruis. Detectie berust dan op het niet horen van de imperfec

te pulsreeks. Zodra deze laatste pulsreeks hoorbaar wordt, zijn 

perfect en inpc:-fect periodieke pulsreeks niet meer van elkaar 

te onderscheiden. In het overgangsgebied, rond het nul dB-punt, 

is dan nog wel verschil tussen beide stimuli waar te nemen, zo

dat in een beperkt gebied boven het punt waar,de afzonderlijke 

frequentiecomponenten van de pulsreeks juist door de ruis ge

maskeerd rrorden, jutterwaarneming mogelijk is. 

Uit de ~etingen blijkt dat, naarmate de pulsherhalingsfre

quentie hoger wordt, de afstand in d:B's tussen het onhoorbaar 

zijn van de pulsreeks en het juist gemaskeerd zijn van de af

zonderlijke frequentiecomponenten, kleiner wordt. (figuur 19). 

10~----~----~----~--------~ 
t. PP JN 
0 ~~ JR 

figuur 19 Afstand in dB tussen het onhoorbaar z~Jn ~an 
de stimuli en het juist gemaskeerd zijn van 
de afzonderlijke frequentiecomponenten, als 
functie van de pulsherhalin~-:requentie. 

Hierin een verband te zoeken met de theorie van de kritieke ban

den ligt voor de hand, immers bij lagere pulsherhalingsfrequen-
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ties neemt de spectrale dichtheid van de componenten, dus ook 

van het aantal componenten per kritieke band, toe. 

Uit de horizontale asymptoot van de curven volgt dat het 

juist waarneembaar percentage jutter (te meten als de pulsreeks 

niet met ruis bedekt is) afneemt naarmate de pulsherhalinga

frequentie toeneemt. Deze afhankelijkheid wordt nader onder

zocht in hoofdstuk V. 
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IV Juttermetingen in beperkte freouentiegebieden 

In het voorgaande hoofdstuk is aangetoond dat onder bepaalde 

omstandigheden de waarneming van imperfecte periodiciteit niet 

kan berusten op de perceptie van het gedrag van afzonderlijke 

componenten. Omtrent het mechanisme van de perceptie bij enge

maskeerde, imperfect periodieke pulsreeksen gaf dit wel aanwij

zingen maar geen uitsluitsel. 

Echter, geschiedt jutterdetectie op grond van een fourierana

lyse met een tijdvenster waarin een groot aantal impulsen ver

werkt worden, dan mag verwacht worden dat deze detectie het 

best gaat, daar waar gestoorde en ongestoorde pulsreeks het 

meest van elkaar afwijken, dus in de hoge frequenties. 

Eij experimenten waarbij de pulsreeksen gefilterd werden, 

is echter geconstateerd dat de jut·terdrempel hoger wordt als 

de filterfrequentie toeneemt, de omgekeer~e situatie derhalve. 

Eij deze experimenten kwam naar voren dat het gebruik van een 

(steil) filter tot nevenverschijnselen kan leiden: een compo

nent die zich onder de flank van het filter bevindt ondergaat 

amplitudevariaties door zijn fluctuaties in frequentie. 

Er zijn dus goede gronden om aan te nemen dat de perceptie 

van imperfecte period~citeit berust op een aftasting van de 

tijdsintervallen in de fijnstructuur van het signaal achter het 

basilair membraan. Dan kan men, in navolging van Ritsma (1967), 

de vraag stellen welk frequentiegebied het meest geëigend is 

voor de jutterperceptie. De bij vorige proeven toegepaste filte

ring in verschillende banden is om de zoëven genoemde reden niet 

geschikt. Het gevaar van introductie van ongewenste amplitude

modulatie kan worden vermeden door het imperfect periodieke im

pulssignaal in bepaalde frequentiegebieden totaal te maskeren 

en niet in andere gebieden. 

Dit werd op de volgende manier bereikt: 

Continu hoorbare witte ruis (in een gebied van 0 - _4 kHz) werd 

zodanig ingesteld dat pulsreeksen met een duur van 250 ms, in

gesteld op het sensatieniveau van 30 dB boven drempel, juist 

niet meer hoorbaar waren- De ruis ging hierna door een Allison-
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filter dat zowel high-pass als low-pass kon filteren. De flank

steilheid van dit filter bedroeg 30 dE/oct. Door nu de kantel

punten van dit filter op verschillende waarden in te stellen 

was het mogelijk om diverse frequentiegebieden in de ruis uit 

te sparen, hetgeen resulteerde in het afzonderen van dezelfde 

frequentiegebie.den uit het pulsspectrum. De resultaten hiervan 

zijn uitgezet in tabel I. Gemeten werd voor pulsherhalingsfre

quenties van 50 en 400 p.p.s. door één proefpersoon en voor. 

pulsherhalingsfrequenties van 100 en 200 p.p.s. door twee 

proefpersonen. 

Tabel I 

doorgelaten 
frequentie- jutterdrempel (~/T ~ 100) 

band (kHz) r---------------------------------------------------· (aangegeven ' 
door kantel-! pulsherhalingsfre~uentie (p.p.s.) 
punten ruis- r~i --------,------------------r----------------~---------' 
filter r

1
_ ... 5~0~~-:--~-1~o;...o;--~~--~2~oa;..o.;;--~~ ..100 

~- p.p.J .R. jp.p.J .IJ.; p.p •. J .B.. jp.p.J .lL) p.p.J .B.. {j)':'p.J .R. 
lil-, -------\'1 ~ -~-------';-· ----~-----. 
~ 17,5 2,95 3,2 1.' ~ g_~' 5 

2,7 1,1 1,1 i 

i g ! ~:~ g;§ g:~5 

I' 0- 4 * 0,7 0,5 0,45 
0,5-1 14,8 1,1 1,75 

~ 0,5 - 2 3,6 0,5 0,75 
~ 0' 5 4 * 1 '4 0 '45 
~ 0,5- 4 1,0 0,6 0,6 
f: 1 2 12,6 3,5 1~2 
~ 1 4 1,8 1,4 0,6 
tl 1 4 * 1,6 1,75 0,65 
il1 2 4 13,5 11,15 7,8 
~ 2 4: 2,6 2,75 3,3 
~ 4 4 ~"" 30' 0 1 5' 7 5 
I~ 

2,6 
0,8 
0,35 
0,23 
0,3 
1 '1 
0,3 
0,25 
0,3 
0,9 
0,4 
0,3 
2,0 
2,0 

1 3 '5 

4,5 
0,55 
0,55 
0,4 
0,3 
1 '0 
0,5 
0,4 
0,22 
0,9 
0,6 
0,35 
1,45 
0,48 

14,0 

9,4 
0,9 
1 '1 5 
0,425 
0,35 
2,55 
1,0 
0,45 
0,45 
2' 1 
0,68 
0,58 
0,9 
0,9 

18,0 

* Geen high-pass kantelpunt ingesteld op het ruisfilter. 
Beperking van de band ontstaat d~or het 0 - 4k filter 
in de keten. 

Tabel I Jutterdrempel als functie van de doorgelaten frequen~ 
tie band. 
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Alle metingen zijn tweemaal verricht, behalve die voor een 

pulsherhalingsfrequentie van 200 p.p.s door proefpersoon J.N., 

die slechts éénmaal verricht zijn. Uit de dubbel verrichte me

tingen bleek dat de reproduoeerbaarheid goed was. Om de over

zichtelijkheid niet te schaden is slechts het gemiddelde van 

deze metingen aangegeven. 

In deze tabel komen metingen voor in een frequentiegebied 

van 4 - 4 kHz. Deze band ontstaat als we het Allisonfilter in

stellen op een kantelpunt (low pass) van 4 kHz. De pulsen gaan 

dan slechts door één 0 - 4 kHz filter, de ruis door twee fil

ters. D.w.z. dat de ruis in feite door één filter gaat waar

van de flanksteilheid tweemaal zo groot is als die van het fil

ter voor de pulsen. 

In het frequentiegebied ziet dit er als volgt uit: 

~ 0 0 ~, iv ~?~ . !it!er voor de rul• 

voor de putsen 

~Wl~_~~.;~~_, fre~uent!e 

·.______.~ 

figuur 20 Situatie in het frequentiedomein voor de "band" 
van 4 - 4 kHz. 

Uit deze tabel volgt dat jutterdetectie beter wordt naarmate 

het beschikbare frequentiegebied groter wordt, of, anders ge

zegd, naarmate meer kritieke banden worden aangesproken. Dit 

blijkt nog duidelijker uit de figuren 2î t/m 24 waarin de jut

terdrempel is uitgezet tegen de grootte van de niet gemaskeer

de frequentiebanden ( A f). Hieruit blijkt ·· , .. t er een lineair 

verband bestaat tussen de logaritme van de doorgelaten band. 

De hellingen van deze rechten (resp. -1,3; -0,9;. -0,9; ~1,1) liggen 

in de buurt van de negatieve eenheidshelling, waaruit volgt 
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dat verdubbeling van het aantal spectrale componenten van de 

pulsreeks aanleiding geeft tot halvering van de jutterdrempel. 

Dat in figuren 21 t/m 23 de punten, betrekking hebbend op 

de frequentieband van 2000 - 4000 Hz, duidelijk buiten de aan

gegeven rechten vallen is aannemelijk, daar deze meetsituaties 

atona~l zijn (zie Ritsma, 1962). 

0 
0 

~ 
t~ 
:-
1-
::::::l ..., 
l•J 
> 
~~~ 

2\ 
il 

0 pp JR 

T= 20 ms 

~ o.si;:-----,'-----é--------
0

-::",.·.··.: ii ' .. 
:i I .; 

l 
I 

0,2"··---------~---"'-----:---: 
0,2 2 

~~ !!-t:-:::> 
5 10 

figuur 21 Jutterdrempel als functie van de doorgelaten 
bandbreedte. Pulsherhalingsfrequentie 50 p.p.s. 
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figuur 22 Jutterdrempel als functie van de doorgelaten band
breedte. Pulsherhalingsfrequentie 100 p.p.s. 
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figuur 23 Jutterdrempel als .functie van de doorgelaten band
breedte. Pulsher~alingsfrequentie 200 p.p.s. 
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figuur 24 Jutterdrempel als functie van de doorgelaten band• 
breedte. Pulsherhalingsfrequentie 400 p.p.s. 



~ 38 -

V Juist waarneembare jutt~en tijd hiervoor nodig als functie 

van de ~ulsherhalingsfrequentie 

In hoofdstuk III hebben we gezien dat, als we de amplitude 

van de maskerende ruis verkleinen, de jutterdrempel een min

male waarde bereikt. Wanneer we het waarnemen van imperfecte 

periodiciteit toeschrijven aan een detectie van de perioden 

aanwezig in het tijdstructuur, een detectie die dan geschiedt 

door het neurale systeem, dan lijkt het aannemelijk dat deze 

waarneming uiteindelijk zal stuiten op de beperkingen van dit 

systeem. Uit verschillende neurofysiologische gegevens is be

kend dat het afvuren van ~enuwpulsen weliswaar synchroon aan 

de aangelegde sinusvormige spanning geschiedde, maar dat op

eenvolgende perioden uit zenuwpulsreeksen een zekere spreidi~g 

vertoonden. Het ligt yoor de hand om uit metingen van de mi

nimale jutterdrempel een schatting te naken voor deze "interne 

jutter". Daartoe is deze minimale jutterdrempel gemeten als 

functie van de pulsherhalingsfrequentie. De resultaten hiervan 

zijn weergegeven in figuur 25 

0 
0 .... 
M 

1C~.--------~------------~------~------~------------~ 

I 
s;: :------:--------:-----.---~~-

1 

i! 

t. P!' J~~ 
G ppJ:1 

,_ 
2~' -(:> .... 

'· 

50 SOO:l 

{p.p. s. i 

figuur 25 Jutterdrempel als functie van de pulsherhalings
frequentie. De meetpunten zijn verkregen door 
middeling over twee meetcunten. 
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:;.r.eetpunten zijn op dezelfde manier verkregen als in hoofdstuk 

III. (Geen ruis; stimulusduur 250 ms; tijd tussen bei.de 800 ms; 

sensatieniveau 30 dB boven drempel). 

De ju~terwaarneming bereikt bij ongeveer 400 p.p.s. zijn mi

nimale waarde (<t/T = t'"0), blijft daarna constant voor de eerste 

proefpersoon en stijgt voor de tweede, tot hij na 800 p.p.s. 

constant wordt (~/T = ~1o). 
In alle voorgaande metingen is steeds gewerkt· met een vaste 

stimulusduur van 250 ms. Deze tijd is zo gekozen dat invloeden 

ten gevolge van sti~ulusduren afwezig waren. Het is dan ook mo• 

gelijk bij kortere stimulusduren de hierboven vermelde minimale 

jutterdrempels te meten. In verband met schattingen voor de 

interne jutter is de stimulusduur waarbij de jutterdrempel ver

hoogd wordt, van belang. 

Deze tijd werd als volgt bepaald: 

Bekend is dat het relatieve jutterpercentage als volgt van de 

stimulusduur afhangt (Neelen c.s. 1966): 

~ 
l.!J 
t,_ 
~ 1} 

.,. ,i 
~o·~ .... -

J 

! 

' -\-- _.,_. --------...... 
: ' 

' ' 

figuur 26 De jutterdrempel als functie van de stimulus
duur. 

De asymptoot~ 0 is bekend uit bovenstaande metingen.·De andere 

asymptoot werd bepaald door bij enige vaste jutterpercentages 

boven~ de tijd te meten waarbij geen verschil meer kan' worden 
0 

waargenomen tussen perfect en imperfect periodiek signaal. Voor 

de te bepalen tijd werd t gekozen, de tijd bij het snijpunt 
0 

van de asymptoten. 
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De meetopstelling diende zodanig veranderd te worden dat 

variabele tijden konden worden ingesteld. Gebruik werd ge

maakt van de mogelijkheid de P.B.M.-poort met een relais te 

openen, waarna sluiting volgde op een, op de poort in te stel

len, RC-tijd. Hiervan werd de C vervangen door een condensa

torbank die in de geluiddichte box werd geplaatst. 

De gewijzigde meetopstelling is, in blokdiagram, weergege

ven in figuur 27. De functie van de diverse onderdelen, voor 

zover aanwezig, is echter dezelfde als in figuur 5· 

.---.-::-:-------------. 
1 getu:oc:rchte bor. 1 

I 

L -- .... ----- ..J; 

figuur 27 Meetopstelling voor metingen met variabele 
stimulusduur. 
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De stimulusduur werd bepaald door de tijd te meten tussen de 

puls die de poort opende en een puls die gemaakt werd op het 

moment dat de poort weer dicht ging. Aangezien de tijd nodig 

voor volledig openen of sluiten van de poort 4 ms bedroeg, 

werd hierdoor een grens gesteld aan de minimale stimulusduur 

(ongeveer 5 ms; de poort is dan slechts één mseo volledig 

open); dit betekent dat we niet te hoge jutterpercentages kun

nen toestaan. Een onderste begrenzing voor de toe te stane 

jutterpercentages werd gevormd door het feit dat we in het 

stuk van de curve moeten meten dat op de schuine asymptoot 

ligt. 

Bij deze metingen moet bovendien rekening worden gehouden 

met het effect, dat bij korte stimulusduren de luidheid hier

van afneemt. Uit metingen bleek dat deze luidheideafname bij 

de door ons gebruikte pulsreeksen ongeveer 1! dB per halvering 

van de stimulusduur bedroeg. (Vergelijk dit met sinusvormige 

stimuli waarbij de luidheidsafneme ± 3dB per halvering van de 

stimulusduur bedroeg; Plomp en Beuman 1959). 
Aangezien het constant houden van de luidheid extra hande

lingen voor de proefpersoon met zich meebracht, is van een 

oorrectie voor de luidheid afgezien, en is deze ingesteld op 

30 dB boven drempel bij een stimulusduur van 250 ms. Hierdoor 

bleef de amplitude van de pulsen constant. 

De metingen, verricht door twee proefpersonen voor puls

herhalingsfrequenties van 50, 100, 200, 400 en 800 p.p.s. 

zijn weergegeven in de figuren 28 t/m 32. Elk meetpunt is ver

kregen door middeling over twee metingen. In deze figuren zijn 

de horizontale asymptoten uitgezet op grond van de gegevens uit 

figuur 25; de andere asymptoten zijn op het oog getrokken. De 

minimale stimulusduur waarbij nog geen verhoging van het jutter

percentage optreedt, dat is de tijd behorend bij het snijpunt 

van de asymptoten, is in de figuren aangegeven. Deze gegevens 

wijzen op het constant zijn van de minimale tijd, eerder dan op 

een constant zijn van het aantal pulsen. 
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figuur 28 Jutterdrempel als functie van de stimulusduur. 
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figuur 29 Jutterdrempel als functie van de stimulusduur. 
Pulsherhalingsfreque~tie 100 p.p.s. Elk meetpunt 
is verkregen door midèeling over twee waarnemingen. 
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figuur 30 Jutterdrempel als functie van de stimulusduur. 
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Pulsherhalingsfrequentie 200 p.p.s. Elk meetpunt 
is verkregen door midèeling over twee waarnemingen. 
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figuur 31 Jutterdrempel als functie van de stimulusduur. 
Pulsherhalingsfrequentie 400 p.p.s. Elk meetpunt 
is verkregen door middeling over twee waarnemingen. 
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figuur 32 Jutterdrempel als functie van de stimulusduur. 
Pulsherhali~gsfrequentie 800 p.p.s. Elk meetpunt is 
verkregen door middeling over t\7ee waarnemingen. 
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VI Discussie 

De in dit rapport beschreven waarnemingen van imperfecte 

periodiciteit laten zich ongedwongen verklaren op basis van 

een interne representatie van de tijdstructuur van het akoes• 

tisch signaal en niet op basis van een interne representatie 

van het vermogensspectrum. 

Voordat deze bewering toegelicht wordt is een kort commen

taar vereist op de formulering ervan. De bewering wordt uit

drukkelijk beperkt tot de in dit rapport beschreven verschijn

selen. Er zijn namelijk ook gevallen bekend waarbij buiten

gewoon kleine jutterdrempels bereikt worden, die wel onge

dwongen kunnen worden verklaard op grond van de eigenschappen 

van het vermogensspectrum. Voor de hier beschreven proeven 

gaat dit niet op. 

In de eerste plaats is er het experiment waarbij de fre

quentiecomponenten van de periodieke impuls stuk voor stuk 

gemaskeerd zijn. Men kan bezwaarlijk aannemen dat dan toch 

imperfecte periodiciteit wordt gepercipieerd op grond van 

een spectrum waarvan i~~ers alle componenten onhoorbaar zijn. 

Langs het basilair membraan heeft een integratie plaats, waar• 

door de som van een aental van deze componenten w~l boven de 

ruis uit hoorbaar wordt. Uit figuur 19 is af te leiden dat 

dit des te sterker hoorbaar is naarmate de componenten dichter 

bij elkaar staan. Het garesynthetiseerde signaal is te besohou

wen als het oorspronkelijke signaal, nadat dit een bandfilter 

gepasseerd is. Het bezit nog de oors,ronkelijke tijdstruct~ur~ 

die echter verstoord is ten gevolge van de eveneens door het 

bandfilter doorgelaten ruis. Door nu aan een van beide stimuli 

een tamelijk sterke jutter te geven, wordt deze toch nog onder

scheidbaar van de strikt periodieke stimulus. Hiermee is een 

aanvaardbare verklaring voor de waarneming van imperfecte pe

riodiciteit op basis van een interne representatie van de tijd

structuur gegeven voor het geval dat de Fouriercomponenten alle 

juist gemaskeerd zijn. 

Nu komt de vraag of ditzelfde ook geldt bij positieve waar

den van de signaal-ruisverhouding. U.it de figuren 15 t/m 18 is 
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te zien dat bij verbetering van de signaal-ruisverhouding de 

juist we.arneembare relatieve jutter -r:/T ongeveer evenredig 

is met de ruisamplitude. Dit gedre.g dient men te verwachten 

bij aftasting van de tijdstructuur. Im~ers, op het signe.al 

zoals dit door een zekere fre~uentiebe.nd wordt doorgelaten 

is ruis ges~~erponeerd. De hierdoor veroorzaakte verstoring 

.ve.n de tijdstructuur heeft een stochastisch karakter en kan 

door een kwadratisch gemiddelde waarde ~R worden ~angegeven. 

Nu is in te zien dat ~R evenredig moet zijn met de ruisam

plitude R. Immers een evenredigheid bestaat ten aanzien van 

de verstoring van de nulpuntsposities en R (zie bijv. de ijk

grafiek van het juttercircuit, figuur 7) en uit het éénmaal 

integreren van het (smalband-) signaal volgt dan hetzelfde 

voor de tijdsintervallen tussen de to~pen (zie figuur 33). 

T T 
• 

zonder ruis 

met ruis 

figuur 33 De invloed van ruis op de verdeling der·inter
pulsinter':allen. 
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Eier~ee is dus aannemelijk gemaakt dat ook de detectie van 

de tijdstructuur de basis vornt van de jutterwaarneming van 

signalen waarvan de componenten slechts gedeeltelijk met ruis 

zijn gemaskeerd. 

Verhoogt men de signaal-ruisverhouding, dan komt er een waar

de waarna de jutterdrempel niet verder daalt. De hypothese wordt 

nu opgeworpen dat de jutterdrempel (in afwezigheid van ruis) be

paald Yrord t door een inwendige jutter. Eet is mogelijk om de 

grootte van deze inwendige jutter af te leiden uit de meetresul

taten op grond van de volgende beschouwing. 

De beide akoestische signalen A, perfect periodiek (jutter 

= o) en B, imperfect periodiek (jutter"'C), worden intern gere

presenteerd met een hierop gesuperponeerde inwendige jutter~ .• 
~ 

Dan is inwendig de jutter voor A "t". en voor B V-c2 +-r:. 2 • 
J_ ~ 

De proefpersoon bepaalt zijn antwoord door die stimulus aan te 

wijzen, die intern de grootste jutter vertoont. Aangezien de 

jutter een stochastische grootheid is vertonen zowel~. als 
~ 

~~2 +~. 2 een spreiding. Het is mogelijk dat de uitwendige jutter 
J_ 

toevallig wordt opgeheven door de invrendige jutter. In zo'n ge-

val zal de proefpersoon een fout antwoord geven. In feite geeft 

de proefpersoon aan de drempel 25% foute antwoorden. Dit bete~ 

kent dus de.t de stoche.stische distributies voor -c i en 'l./-::2 +"t:i 2 

elkaar in s~erke mate overlanuen. Nu hebben~. 2 en~ 2+~. 2 
~~ ~ ~ 

X2 -verdelingen. De verhoudingen van twee onafhankelijke ;~-ver-

delingen met eenzelfde gemiddelde is getabelleerd .in de zoge

naamde F-toets (bijv. Paerson and Hartley 1958). Wij bepalen 
1 

nu deze verhouding door in de F-tabel de waarden van t' 
~ ~ cos ,.,., ... + n-..... 'n j 

( = ~ ~:t = p·· , zie figuur 34-) op te zoeken, die in 25% van 
r-r n 

de gevallen t.g.v. de toevalsspreiding worden overschreden. Is 

't'i het resultaat van een groot aantal (n) afwijkingen, dan is 
1 

de spreiding gering en verschilt co~P wein~g van 1. Dit wil 

zeggen dat de uitwendige jutter klein is t.o.v. de inwendige. 

Is n klein, dan is~ =~i (figuur 34) 
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a 

figuur 34 Toelichting bij het gebruik van de F-toets. 
De proef~ersoon maakt uit welke van de vectoren 
~i of ~~~+~i~ het lángst is. Beide vectoren ver
tonen een spreiding die kleiner wordt als n toe
neemt. Bij grote n kan dus een klein verschil 
tussen beide vectoren worden toegestaan (dus ook 
'P ldein, figuur a), bij kleine n moet het ver-
schil groter worden (~~groot, figuur b) opdat in 
75% der gevallen een juiste beslissing gemaakt 
wordt. 

Uit 1 Fn l + Y' 1 d cos}~ = n vo_gt co ... g - = "/:f';:; _1. , us 't" i is te berekenen uit 
'1; 

~i= ,n,"~,. Het verband tussen 
V' lf'~~- 1 

(voorOO<= 25%) en nis gege-

ven in figuur 35. 

3----------~---------~----------r---------~--------~ ! ! ~. 

! ~----------: -~---} î i 

i ,~ < i· 

~:_____.--:_• I 
u , ~Î i I s 2 ,:_----:-,~------~-"_,, .. ~-+! -----i,f-----'.-----

/
! I 

' I J 

t ! l 

~, / i 
~ I 0 :._ ___ _,_ ___ _ 

0 25 ss 12'5 ?5 1CQ 

figuur 35 1 
Verband tussen de evenredigheidsfactor ~lf:fl~":'"'î"' en n. 



- 49 -

Het getal n is te bepalen door de stimulusduur te delen door 

het gemiddelde interpulsinterval; de relatieve jutter~/T is, 

als functie van de pulsherhalingsfrequentie, uitgezet in figuur 

25. De hieruit af te leiden waarden voor de relatieve inwendige 

jutter o;: • /T zijn· weereegeven in tabel II. 
~ 

Tabel II 

li 

relatie\~e inwendige jutter 't'i/Tx1 00! l pulsherhalingsfrequentie :; 

l
l.

1 

p.p.s. ~~; -------P-·P __ ·_J __ .N_r_·--~~----P--·P __ ·_J __ .R~·~ 
50 Î, 4, 38 

1 '! . ~ 

l 

3,37 ï 
l 100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

700 

800 

900 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

1 '08 

0,84 

0,78 

0,58 

0' 71 
o, 58 

0,60 

o, 63 

0,64 

o, 71 

0,57 

0,55 

0, 63 

o, 77 

0,67 

0,78 

0,67 

0,75 

0,76 

Tabel II Relatieve inwendige j1.1tter als functie 
pulsherhalingsfre~uentie. 

0,99 

0,85 

0,82 

0,85 

0,73 

o, 61 

0,66 

1,03 

1 '1 0 

1 '40 

1,59 

1,54 

1 '50 

1,85 

2' 15 

1 '90 

1' 60 

1,38 

2 ~ 1 3 

van de 

Berekend uit vaste stimulusduu:!:' van 250 ms .• 

I 

i 
ï 
1 

Neemt men in aanmerking dat het oor kennelijk niet alle inter~ 

vallen gebruikt die in de totale stimulusduur van 250 ms aanwezig 
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zijn, maar slechts een effectief aantal, dat volgt uit de kri

tieke tijden t+ van de figuren 28 t/m 32, dan wordt de relatie
o 

Ye inwendige jutter: 

Tabel III 

pulsherhalingsfrequentie , ___ r_e_l_a_t_i_e_v_e __ ~_·n_w __ e_n_d_i_gTe __ j_t_lt_t_e_r __ ~-=i_/_T_x_1_o_o~~ 
p.p.s. j p.p. J.N. p.p. J.R. 

50 
100 
200 
400 
800 

~ 

4,43 
0,77 
0,48 
0,41 
0,41 

3,37 
0,76 
0,64 
0,50 
0,76 

Tabel III Relatieve inwendige jut~er als functie van de 
pulsherhalingsfrequentie. 
Correctie na metingen van de minimale stimulus
duur. 

Op grond van deze hypothese komt men dus tot een tamelijk 

constant percentage interne jutter. Een uitzondering vinden we 

echter weer bij een pulsherhalingsfrequentie van 50 p.p.s. Het 

vermoeden bestaat è.at het atonale karakter van deze pulsreek

sen hieraa~ debet ~s. Ook bij andere onderzoekingen is gebleken 

dat de jutterèrempel sterk correleerde met de tonaliteit (vgl. 

hfdst. IV). De op deze wijze afgeleide waarden van de interne 

jutter komen qua erootte-orde goed overeen met de nauwkeurig

heid waarmee proefpersonen de toolli~oogte van een periodiek ge

luid kunnen bepalen. Zo vindt Ritsma (1965) van een periodieke 

impuls van 100 p.p.s. respectievelijk 333 p.p.s. instelnauw

keurig~eden van 0,5% respectie7elijk 0,3%· Volgens Cardozo en 

Ritsma (1965) zijn voor het bereiken van deze nauwkeurigheid 

3 respectievelijk 7 perioden nodig, volgens Pollack (1967 -b) 

2 respectievelijk 3 perioden. Het criterium bij de proeven van 

Pollack was de subjectieve kwaliteit "tonal colour", bij Cardozo 

e:::t Ritsma de instelnauwkeurigheid van pulstreinen in gescheiden 

spectrale gebieden. 

Indien we uit deze gegevens trachten de interne jutter af te-
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leiden, dan levert dit het volgende op: 

100 p.p.s.: uitwendige nauwkeurigheid ~u= 5.10-3, de 

· d · , · h · d · d c:ri ',...--; e:ru ~nwen J.ge nauwKeur~g el J.S an T .,.. .m-! ·T "' 

,f2 ~ = 7. 1 o-3 ' T 

cru -3 
333 p.p.s.: T = 3.10 

C'i 
T 

De overeenstemming met de hierboven gevonden waarden voor inter

ne jutter is goed te noemen, terwijl wederom opvalt dat de rela

tieve jutter -en niet de absolute- constant blijkt te zijn. 

Dit feit sluit goed aan bij neurofysiologische gegevens. In 

een samenvatting van een aantal neurofysiologische artikelen 

welke door Pollack (1968 -b) werd gegeven, komt duidelijk naar 

voren, dat de experimenteel bepaalde spreiding in interspike

intervallen per neuron een vaste verhouding heeft tot het ge

middeld interval. Voor de interne jutterpercentages zijn waar

den gevonden die volgens Pollack in het bereik van 30- 150% 

liggen, betrokken op de individuele neuronen van proefdieren 

(bij i.h.a. zeer hoge frequenties) en onder niet-fysiologische 

omstandigheden. Deze discrepantie van een factor 100 blijft dus 

nog een open punt. Overigens is de voorflank van de spikes z6 

steil, dat in principe een hoog tijdoplessend vermogen met neu

ronen gerealiseerd zou kunnen ~orden. 
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