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Hoofdstuk 7

Samenvatting

Discriminatie van vereenvoudigde klinkerspectra

A. Inleiding

Spraakverstaan is één van de belangrijkste en tevens meest kwetsbare functies van
het gehoor. Spraak is een signaal dat als functie van de tijd snelle variaties vertoont.
Spraakverstaan berust op het vermogen de verschillende geluiden van spraak onderling
te onderscheiden, en de veranderingen in die geluiden in belangrijke mate te volgen.
Voor het verkrijgen van inzicht in het spraakverstaan is het van belang te weten in
welke mate het gehoor in staat is deze taken uit te voeren. De precieze mogelijkheden
voor het onderscheiden van spraak en spraakachtige signalen zijn echter onvoldoende
bekend. Van de zijde van de theorievorming wordt evenmin voldoende duidelijkheid
verschaft.

Van oudsher staan er in het gehoorsonderzoek twee theorieën naast elkaar. De
eerste groep zijn de zogenaamde plaatstheorieën, deze komen voort uit de anatomie
van het binnenoor (de cochlea). Ten gevolge van deze anatomie wordt de spectrale
samenstelling (oftewel alle tonen waaruit het geluid is samengesteld) gecodeerd door
middel van de plaatsen in de cochlea die maximaal responderen. Het oplossend vermo-
gen van deze codering is beperkt, zodat alleen tonen met een voldoende groot verschil
in hun frequentie afzonderlijk worden geregistreerd. De tweede groep theorieën betreft
de temporele theorieën, deze komen voort uit nadere bestudering van het gedrag van
de aktiepotentialen in de vezels van de gehoorzenuw. Zo synchroniseren de momen-
ten van optreden van aktiepotentialen zich aan de fase van zuivere tonen, als deze
tonen een niet al te hoge frequentie hebben. Gelijktijdig aangeboden tonen met een
zo gering frequentieverschil dat ze niet worden opgelost door het frequentiescheidend
vermogen van het gehoor, vertonen fluctuaties in de gezamenlijke amplitude (ampli-
tudemodulatie). Als deze fluctuaties niet te snel zijn kunnen ze tot uiting komen in de
momenten van optreden van aktiepotentialen in de gehoorzenuw. De temporele pa-
tronen van de aktiepotentialen kunnen door de hersenen worden gebruikt voor nadere
analyse van aangeboden geluiden. Deze twee groepen theorieën hebben lang tegenover
elkaar gestaan. Meer en meer wordt duidelijk dat, afhankelijk van de perceptuele taak,
die vorm van coderen gebruikt wordt die het meest nauwkeurig is (“plaats”, “tijd”, of
een combinatie). Geen van beide theorieën is voldoende uitgewerkt om gedetailleerde
voorspellingen te doen voor de discriminatie van spraak c.q. spraakachtige signalen.
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Spraak bestaat uit klinkers en medeklinkers. In deze studie concentreren we ons
op de perceptie van klinkerachtige geluiden. Klinkers bestaan uit een harmonische
reeks van tonen (de boventonen van één grondtoon), die allen een ander niveau kun-
nen hebben. De denkbeeldige lijn die wordt beschreven door deze niveaus noemen
we de spectrale omhullende. Een belangrijk kenmerk van klinkers zijn de pieken die
optreden in deze spectrale omhullende, dit zijn de zogenaamde formanten. Gewoonlijk
bevat een klinker drie tot vijf van deze formanten. De formanten zijn belangrijk voor
het onderscheid van de diverse klinkers. Zowel voor het verkrijgen van inzicht in het
spraakverstaan als in de fundamentele mogelijkheden van het gehoor is het interessant
te onderzoeken wat het onderscheidingsvermogen van het gehoor is voor frequentie-
verschuivingen in deze formanten. De uit de literatuur bekende onderzoeksresultaten
vertonen een grote, niet verklaarde spreiding van de gemeten juist waarneembare ver-
schillen (jnd’s) in formantfrequentie (de grootste waarden zijn van Mermelstein: % –
%, een grote middengroep ligt rond: .% – %, kleinste waarden zijn van Horst et al.:
.% – %). Met het doel inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van deze spreiding
zullen we in deze studie de jnd’s uit de literatuur vergelijken met onze meetresultaten.

Naast het onderzoek aan deze complexe spraaksignalen is er veel onderzoek ge-
daan naar de perceptie van eenvoudige stimuli. Vanuit dit onderzoek is veel bekend
over intensiteits- en frequentie-discriminatie, maskering, toonhoogte- en timbre-per-
ceptie, signaaldetectie in ruis, adaptatie en fatigue, binauraal horen, etc. Tussen beide
onderzoeksvelden ligt nog een hiaat in onze kennis, op dit gebied zal de huidige studie
zich concentreren. Door uit te gaan van signalen met een eenvoudige spectrale omhul-
lende met slechts één piek (of formant) en de signalen stap voor stap gecompliceerder
te maken met als uiteindelijke signaal een synthetische klinker (waarvan het spectrum
meerdere formanten bevat), kunnen we onderzoeken welke grootheden het discrimi-
natievermogen voor spectrale omhullende beı̈nvloeden en in welke mate ze dit doen.
Alle stimuli die worden gebruikt in deze experimenten zijn òf harmonische complexen
met een constante grondtoon, òf bandbegrensde ruissignalen. De grootheden waarvan
de invloed wordt onderzocht in deze experimenten zijn: de spectrale vorm (hoekig
en vloeiend), de spectrale helling, de bandbreedte, de grondfrequentie, de faserelatie
van de signaalcomponenten, het aantal formanten (één of twee) en de manier waarop
deze formanten verschuiven (alleen of gecombineerd). Op deze manier kunnen we een
brug slaan over het hiaat in onze kennis tussen de perceptie van eenvoudige en die van
complexe signalen.

De door ons toegepaste luisterexperimenten betreffen psychoakoestische expe-
rimenten van het “forced-choice” type. Proefpersonen wordt gevraagd verschillende
tonen te identificeren; bij goede identificatie wordt het verschil tussen de tonen steeds
kleiner gemaakt, bij foute antwoorden wordt het onderlinge verschil juist weer groter
gemaakt. Via deze adaptieve methode wordt een juist waarneembaar verschil in centrale
frequentie van de spectrale omhullende (c.q. in formantfrequentie) bepaald. Uit ver-
kennende metingen bleek dat de perceptuele veranderingen niet steeds een monotone
relatie hebben met de formantfrequentie van de stimuli. Bij verandering van de centrale
frequentie van de tonen kan de discriminatieclou abrupt wisselen tussen toonhoogte,
timbre en “ruwheid” van de toon. Dit kan tot allerhande verwarringen aanleiding ge-
ven. Om deze reden werd de voorkeur gegeven aan een three-interval-forced-choice
(IFC) procedure in plaats van de vaak toegepaste IFC-procedure. In een procedure
met slechts twee tonen moet de proefpersoon herkennen welke van de twee tonen
de hoogste frequentie heeft, waarbij het frequentieverschil niet altijd samenhangt met
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een verschil in toonhoogte. In een procedure met drie tonen hoeft de proefpersoon
alleen maar de afwijkende toon aan te wijzen, waarbij het dus niet nodig is de tonen te
herkennen.

B. De experimenten

Ter ondersteuning van de keuze van de IFC-methode werd als inleidend experiment
voor een simpele stimulus (namelijk de zuivere toon) een vergelijking gemaakt van
resultaten met een zevental meetmethoden, waarbij het aantal toonintervallen en de
adaptieve regels gevarieerd werden. Dit inleidende experiment wordt beschreven in
hoofdstuk . Met behulp van detectietheorie blijken de resultaten voor de verschillende
meetmethoden bij goede benadering terug te rekenen tot dezelfde d0 (“d-prime”: de
onderliggende gevoeligheid; d0 =  is een veel gebruikte drempelwaarde). Alleen voor
de ja-nee methode, met slechts één tooninterval, vonden we een hogere drempel. Deze
methode blijkt minder geschikt te zijn voor frequentiediscriminatie metingen. De door
ons gekozen combinatie van IFC–procedure en adaptieve regels blijkt goed geschikt
om op efficiënte wijze jnd’s te bepalen en de onderliggende d0 te schatten.

Er zijn vier experimenten uitgevoerd waarin het discriminatievermogen voor
formantfrequentie bepaald werd voor groepen van steeds complexere stimuli. In hoofd-
stuk  wordt een beschrijving van het eerste experiment gegeven. De stimuli gebruikt
bij dit experiment hadden een hoekige spectrale omhullende met slechts één maximum
(formant), met een frequentie in het gebied van de tweede formant uit spraak. Bij deze
groep stimuli werd gebruik gemaakt van twee verschillende bandbreedtes, drie steilhe-
den van de spectrale flank, en van een aantal verschillende posities van de piek in de
spectrale omhullende ten opzichte van de harmonischen. Met name de verschillende
waarden van deze laatste grootheid leverden grote variaties in de meetresultaten op.

Het eerste experiment bevestigde onze hypothese dat een beschrijving volgens
het plaatsmodel niet adequaat is. In dit (oorspronkelijke) plaatsmodel wordt de jnd
bepaald door de grootste verandering op één bepaalde plek in de excitatie (het hypothe-
tische interne spectrum). Uit de resultaten van het eerste experiment blijkt dat eerder
veranderingen in spectrale vorm over een zekere afstand langs de excitatie-as (maar
zeker niet de hele excitatie-as) van belang zijn. Dit is een vorm van (spectrale) profiela-
nalyse, uitgevoerd door het gehoor. Deze profielanalyse hebben we geı̈mplementeerd
in het plaats model; we duiden dit in het navolgende aan als het “aangepaste plaatsmo-
del”. Dit aangepaste plaatsmodel geeft een goede beschrijving van de resultaten voor
het grootste gedeelte van de stimuli.

De stimuli waarvoor dit aangepaste plaatsmodel niet voldoet worden gekenmerkt
door een kleine bandbreedte. Voor het grootste gedeelte van deze stimuli is een alter-
natieve verklaring gevonden met behulp van een temporeel model. In dit model vindt
discriminatie plaats op basis van kleine verschillen in de amplitude–modulatiediepte
van de tonen. Tot slot vonden we zeer kleine jnd’s voor een speciale groep (smal-
bandige) stimuli, die als kenmerk hebben dat de twee grootste stimuluscomponenten
ongeveer van gelijk niveau zijn. De resultaten van het eerste experiment geven geen
uitsluitsel welke van de twee modellen (spectraal of temporeel) de voorkeur verdient
ter verklaring van de meetresultaten voor deze laatste groep stimuli.

In hoofdstuk  worden beschrijvingen gegeven van het tweede en het derde
experiment. In het tweede experiment zijn de resultaten voor twee frequentiegebieden
met elkaar vergeleken, namelijk het gebied van de eerste en dat van de tweede formant.
Tevens is er gewerkt met twee verschillende grondfrequenties, namelijk de mannelijke
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(�  Hz) en de vrouwelijke (�  Hz), en met twee verschillende faserelaties tussen
de harmonischen van de stimuli.

In het gebied van de eerste formant zijn de stimuli goed opgelost door het
frequentiescheidend vermogen van de cochlea. Aangezien afzonderlijke, goed opge-
loste componenten nagenoeg geen amplitude–modulatiediepte vertonen, kan op basis
van deze informatie niet goed worden gediscrimineerd. Dit pleit voor het aangepaste
plaatsmodel. Deze conclusie wordt bevestigd doordat blijkt dat de door ons toegepaste
variaties in faserelatie geen effect hebben op het discriminatie vermogen.

De faserelaties van de stimuli blijken alleen van invloed als de componenten
van de stimuli niet goed zijn opgelost door het frequentiescheidend vermogen van de
cochlea: in deze situatie zien we fase–effecten in de resultaten en schiet het aangepaste
plaatsmodel te kort. Temporele modellen die gebruik maken van veranderingen in de
omhullende van de golfvormen van de stimuli (de temporele omhullende) zijn hier
veelal succesvoller. Voor de meeste stimuli in het gebied van de tweede formant zijn de
jnd’s weer te verklaren met behulp van veranderingen in de modulatiediepte. Voor de
speciale groep, met als kenmerk dat de twee grootste stimuluscomponenten ongeveer
van gelijk niveau zijn, is een correlatie gevonden tussen de jnd’s en de scherpte van de
minima in de temporele omhullende.

Naast harmonische stimuli is in dit experiment gewerkt met stochastische stimuli
(vergelijkbaar met formanten uit fluisterspraak). De resultaten die zijn gevonden voor
dergelijke stimuli komen redelijk, maar niet perfect, overeen met de voorspellingen van
het aangepaste plaatsmodel. Voor de stochastische stimuli met zeer kleine bandbreedte
zijn de verwachtingen van het model groter dan de gevonden jnd’s, welke de zuivere
toon jnd van boven benaderen. Dit lijkt verbonden met het feit dat voor afnemende
bandbreedte deze stimuli steeds sterker lijken op zuivere tonen met een onregelmatig
fluctuerende sterkte.

In het derde experiment is gewerkt met een meer natuurlijke vorm van de spec-
trale omhullende: deze vorm was vloeiender en uitgebreider in het frequentiedomein.
Het merendeel van de resultaten voor deze stimuli sluit goed aan bij het aangepaste
plaatsmodel. In het gebied van de tweede formant was er ook bij deze stimuli weer
een zelfde speciale groep, met als kenmerk dat de twee grootste stimuluscomponenten
ongeveer van gelijk niveau zijn, die zeer kleine jnd’s opleverden. Wanneer we, in het
temporele model, deze stimuli bandbegrenzen met een auditief filter (in het plaatsmo-
del is dit automatisch het geval), sluiten deze resultaten weer goed aan bij het model
op basis van de scherpte van de minima in de temporele omhullende, dat is geı̈ntrodu-
ceerd bij het tweede experiment. Dit betekend dat voor stimuli met een natuurlijker,
vloeiende spectrale omhullende het model op basis van amplitude–modulatiediepte
niet adequaat is. Voor het beschrijven van deze jnd’s kunnen we volstaan met het aan-
gepaste plaatsmodel en het temporele model op basis van de scherpte van de minima
in de temporele omhullende.

Het vierde en laatste experiment wordt beschreven in hoofdstuk . In dit expe-
riment is de vorm van de spectra een stap ingewikkelder gemaakt, uitgaande van de
spectrale omhullende uit het derde experiment. De spectra van de stimuli bevatten
zowel een eerste als een tweede formant. Dergelijke stimuli beginnen al redelijk op na-
tuurlijke klinkers te lijken. Tijdens de experimenten werden of één van de twee, of beide
formanten gevarieerd. Er zijn twee alternatieve faserelaties gebruikt: één vergelijkbaar
met die van een natuurlijke klinker, en één willekeurige, vergelijkbaar met die van een
klinker zoals die in een normale kamerakoestiek wordt waargenomen.
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Bij de experimenten met één vaste en één verschuivende formant verandert de
gevoeligheid voor verschuivingen van de eerste formant niet veel ten opzichte van de
bevindingen uit het derde experiment (waarin de stimuli één formant bevatten). Dit
geldt zowel voor de harmonische als voor de stochastische stimuli. De gevoeligheid
voor verschuivingen van de tweede formant neemt echter duidelijk af. Ook dit geldt
voor zowel de harmonische (beide fase relaties) als voor de stochastische stimuli. De
resultaten voor de stimuli met twee formanten sluiten veel beter aan bij de verwach-
tingen van het aangepaste plaatsmodel dan de resultaten van het derde experiment.
We vinden voor de tweede formant dus een verstoring van de jnd’s door het toevoegen
van een stationaire eerste formant, en dan met name in die gevallen waar we in het
vorige experiment temporele discriminatiemechanismen hadden verondersteld. Het
wel of niet optreden van de verstoring van de temporele discriminatiemechanismen
blijkt in hoge mate onafhankelijk te zijn van de niveauverschillen van beide formanten,
hetgeen suggereert dat het hier niet gaat om een perifeer (in het binnenoor), maar om
een centraal effect (in de hersenen).

In de experimenten, met een gelijktijdige verschuiving van de eerste en de tweede
formant, waarbij de verschuiving van de eerste formant twee keer zo groot is als die
van de tweede formant (als percentage van de formantfrequentie uitgedrukt), worden
de resultaten nagenoeg geheel bepaald door de verschuivingen in die eerste formant.
Deze resultaten zijn nagenoeg gelijk aan die voor de verschuiving van alleen de eerste
formant en aan die van experiment drie. In de experimenten waar de relatieve ver-
schuiving van de eerste formant gelijk is aan die van de tweede formant vinden we
dat de discriminatie voornamelijk wordt bepaald door de verschuivingen in de tweede
formant, maar tevens vinden we een duidelijke invloed van de verschuivingen van de
eerste formant. Hier is dus sprake van het combineren van de verschuivingsinformatie
van beide formanten, om tot een lagere drempel te komen. Door een sommatieregel
voor de verschuivingsinformatie van beide formanten te implementeren in het aange-
paste plaatsmodel, konden we een goede overeenkomst tussen jnd’s en modelresultaten
bereiken. Uitgaande van dezelfde sommatieregel was het eveneens goed mogelijk voor-
spellingen voor de jnd’s voor gelijktijdige verschuivingen te berekenen uit de jnd’s voor
afzonderlijke verschuivingen.

C. Tot slot

Voor de stimuli met één piek in het spectrum vielen de resultaten uiteen in twee
groepen. Voor een speciale groep stimuli, met twee ongeveer even grote centrale com-
ponenten, vonden we steeds zeer lage drempels. Voor deze stimuli hebben we een
verklaring aangevoerd op basis van veranderingen in de scherpte van de minima in de
temporele omhullende. Voor de overige stimuli met één formant hebben we verklarin-
gen aangevoerd in de zin van het aangepaste plaatsmodel, of van veranderingen in de
modulatiediepte. Deze splitsing is ook terug te vinden in de resultaten uit de literatuur.
De grote meerderheid van de jnd’s uit de literatuur bevindt zich (net als de meerder-
heid van onze resultaten) rond de .% tot %. (De grote jnd’s die zijn gerapporteerd
door Mermelstein zijn vermoedelijk veroorzaakt door zijn meetmethode; deze levert
namelijk veel grotere drempels op dan worden verkregen met de overige gebruikte
methodes.) De zeer kleine waarden van Horst et al. onderscheiden zich duidelijk van
de grote midden groep. Dit afwijkende gedrag is zeer waarschijnlijk verbonden aan het
feit dat alleen in deze studie de grondfrequentie proportioneel werd gevarieerd met de
formantfrequentie. Dit levert weer een “speciale” conditie op die (middels temporele
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discriminatiemechanismen) aanleiding geeft tot zeer kleine jnd’s.
De resultaten die we hebben gevonden voor onze klinkers met twee formanten

sluiten goed aan bij recente resultaten uit de literatuur voor complete klinkers. In
een aantal van deze onderzoeken is gewerkt met een verschuiving in de grondtoon
tijdens de presentatie van de stimulus. Zulke verschuivingen waren niet gecorreleerd
aan de verschuiving van de formanten. De resultaten van deze studies onderscheiden
zich niet noemenswaardig van die van de overige studies uit de literatuur. Voor een
aantal van onze stimuli, waarin de centrale frequentie erg ongunstig lag ten opzichte
van de harmonischen, hebben we erg grote jnd’s gevonden. Voor een andere groep
vonden we juist erg kleine jnd’s; bij deze stimuli was de ligging van de spectrale piek ten
opzichte van de harmonischen juist erg gunstig. Door een verschuiving in de grondtoon
toe te passen schuiven de harmonischen, als het ware, door de spectrale omhullende.
Hierdoor zullen erg gunstige en ongunstige verhoudingen tussen centrale frequentie en
de ligging van de harmonischen geen stand houden. We verwachten dan een verkleining
van de verschillen tussen de jnd’s voor verschillende centrale frequenties. Het zou
zeer interessant zijn om de discriminatie van formantfrequentie te meten met onze
stimuli, uitgevoerd met een dergelijke verschuiving in de grondtoon. Op die manier
zou uitgezocht kunnen worden wat de invloed van een dergelijke verschuiving is in
termen van het aangepaste plaatsmodel.

Tussen de perceptie van eenvoudige stimuli en die van complexe spraaksignalen
bevindt zich een hiaat in onze kennis. In deze studie hebben we geprobeerd een brug te
slaan over dit hiaat door ons onderzoek naar frequentiediscriminatie te beginnen met
relatief eenvoudige, gestileerde stimuli en stap voor stap toe te werken naar redelijk
natuurlijke klinkers met twee formanten. Langs dit traject zijn voor het beschrijven van
de meetresultaten een aantal modellen de revue gepasseerd. Met name voor de relatief
eenvoudige stimuli met één piek in het spectrum hadden we uiteenlopende modellen
nodig om onze meetresultaten te beschrijven. Voor de meerderheid van de stimuli von-
den we een verklaring in termen van het aangepaste plaatsmodel, voor smalbandige
stimuli vonden we vaak een beschrijving met behulp van temporele modellen. Naar-
mate onze stimuli meer op natuurlijke klinkers gingen lijken verdwenen de temporele
modellen van het toneel en bleven alleen spectrale modellen over. Dit suggereert dat
voor het onderscheiden van kleine veranderingen in natuurlijke klinkers voornamelijk
gebruik wordt gemaakt van spectrale processen, waarvan de werking nauw verwant is
aan die van het aangepaste plaatsmodel.
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