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SAMMANFATINING 

Experiment 1 har visat att 

- detektionströskeln för amplItudmodulatIon har ett minimum vid ca 1 Hz modulatIonsfrekvens, 

- detektionströskeln för amplItudmodulatIon pAverkas av modulatlonlfrekvenl I kombination 

antal perioder av modulation alternativt det modulerade aVlnlttets varaktighet, 

- buller från vindkraftverk kan förvAntas behöva höras över vIndbruset I avsnitt av ca. 1.5-4 s 

Ilngd för att uppfattas. 

Experiment 2 har visat att . 

- Ju högre grad av oregelbunden modulation desto kortare tid behövs för att detektera frlnvaro 

av modulation, 

- om amplItudmodulatIonen I simulerat vlndbrul uppgår till.±. 4-5 dB eller mer kriVl att 

vIndbruset Ir svagare In vind kraftverks bullret under minst 2 sekunder lAnga avsnltt för att 

dessa ska kunna uppfattas. 

*) Universitetet i Linköping, teknisk audiologi 
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1 INLEDNING 

En förutsittning för att man överhuvudtaget skall störal av bullret frAn ett vindkraftverk Ir att 

man hör det. Vad Ir det dA som gör att vIndkraftsbullret hörs över det naturliga vIndbruset? 

Bullret frAn ett vindkraftverk InnehAller en periodisk, lAgfrekvent styrkevarlatlon, en 

Implltudmodulation. Det naturliga vIndbruset InnehAller ocksA I'ngsamma Ityrkevarlatloner men 

utan nAgot periodiskt mönster. Det Ir nlr de periodiska styrkevarlatlonema frAn vindkraftverket 

Inte malkeras av vindbruset som vindkraftbullret kan höras och dirmed Ir potentiellt Itörande. 

Rllken att vindkraftbullret Ir hörbart bestAms sAledes av dess IjudnlvA I förhAllande till det 

maskerande vindbrusets ljudnivå. Men eftersom vIndbruset I realiteten Inte Ir konstant utan e varierar I nlvA på ett oregelbundet sAtt kan ocksA tids mönstret förvlntas ha betydelse: Ju IAngre 

avsnitt av vindkraftbullret som dyker upp ur vind brusets maskerande bakgrund desto större 

torde risken vara att de uppfattas och kan störa . 

• I en tidigare undersökning (Arlinger & Gustafsson, 1988) har vi studerat detektion av periodiskt 

amplitudmodulerat brus I en bakgrund av stationArt brus. VI varierade dA IjudnlvAn hos det 

periodiskt amplitud modulerade bruset I en bakgrund av brus med konstant styrka och fann att 

genomsnittslyssnaren upptäckte det amplitudmodulerade brusets nlrvaro nlr dess 

maxlmalniv6er under modulatIonscykeln låg 1-2 dB under det statlonlra brusets IJudnlvA. I den 

undersökningen var såvAI det modulerade bruset som bruset med konstant styrka av mycket 

lAng varaktighet. I verkligheten Ar ju som nAmnts ovan det maskerande vindbruset Inte konstant 

utan varierar I styrka pA ett oregelbundet sAtt. NAr vlndbrusnlvAn Ir hög maskeras 

vindkraftverkets buller helt. Men nu och då uppstAr tystare fönster I vindbruset som möjliggör att 

det rytmiskt varierande bruset frAn vindkraftverket kan uppfattas. Det finns skAl Itt tro, att om 

bara ett fAtal perioder av det modulerade bruset Ir hörbara p.g.l. det tystare fönstrets 

begränsade varaktighet, krävs större styrkevarlatloner för att man ska hinna med att uppfatta 

dem, en form av temporal Integration. Storleken av den minsta detekterbara Btyrkevarlatlonen 

beror sannolikt pA hur lAng tid eller hur mAnga perioder lom modulationen .,AgAr (Inte Ir 

maskerad) och pA modulatIonsfrekvensen. Minsta hörbara amplItudmodulatIon 80m funktion av 

dessa parametrar har dArför undersökts I det nu aktuella projektet. 

PA IAngt avstAnd frAn vindkraftverket Ir de periodiska styrkevarlatlonema I bullret mycket smA 

och dArför ej hörbara. HAr 'kan man tänka sig en motsatt hypotes för hur man upptlcker 

vIndkraftbuller: I vIndbrusets tystare Intervall blir bruset frAn vindkraftverket hörbart och kan 

identifieras genom frAnvaron av amplItudmodulatIoner. Den konkreta frAgestlllnlngen Ir hAr: hur 

lingt tidsfönster utan ampJitudmodulatlon behöva för att lyssnaren ska kunna uppfatta frAnvaron 

IV amplitud modulation hos ett annars oregelbundet amplItudmodulerat brulljud? Denna frAga 

har undersökts I föreliggande projekts andra del. 
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2 MÅLSÄTINING 

Projektets miisittning var följande: 

Experiment 1: Att bestlimma lyssnarens förmAga att detektera nlrvaro av amplitud modulation I 

brusljud I form av minsta detekterbara grad av 81nusformlg amplitudmodulation som 

funktion iv modulatIonsfrekvens (0,5-5Hi) och antal modulationsperioder (1-10 

perioder) . 

Experiment 2: Att bestlimma lyssnarens förmAga att detektera frAnvaro av amplItudmodulation I 

brusljud I form varaktigheten hos kortast detekterbara omodulerade brusavsnItt som 

funktion av modulationsgrad. 

3 METODER 

Försökspersoner: Sexton försökspersoner I Aldern 17 - 40 Ir deltog I undersökningen. 

Medelåldern var 27 Ar ":led en standardavvikelse pA .±. 8 Ar. Tio personer var min och sex 

kvinnor. Samtliga försökspersoner hade normala (bittre In eller lika med 20 dB HL) hörtrösklar I 

frekvensomrAdet frAn 125 Hz till 4kHz. 

• Testsignal: Som testsignal anvlndes ett bredbandlgt brus 80m lAgpusfIltrerats vid 

grInsfrekvensen 1 kHz med lutningen 6 dB/oktav. Frekvenser över 6 kHz dimpades av ett 

hirdvarufilter med lutningen 18 dB/oktav. Detta spektrum överensstimmer ungeflr med 

Ilngtidsspektrum hos vindgenererat brus men också för mlnlkllgt tal. 

MItutrustning: Maskeringsbruset genererades I en utrultnlng 80m InnehAller en Ilgnalprocessor 

frAn Texas Instrument, en TMS 32010 . Denna utrustning, lom ockslinnehAller AD!DA

omvandlare lamt dimpsatser, styrs frAn en dator (Luxor ABC806). Modulationen utförs I 
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Ilgnalprocessorn. Brussignalen från processorn kopplades till en klinisk audiometer (Madsen 

OB822). Utgången frAn audiometern var kopplad till hörtelefoner av typ Telephonlcs TDH 39 ( 

Flg.1). 

DATOR 
ABC806 

+ 
BRUS-

~ 
AUDIOMETER 

f--+ GENERATOR 09822 
HÖRTELEFONER TDH39 

Ag.1. Blockdiagram av försöksutrustnfngen 

Testprocedur generellt: Försökspersonen placerades I ett ljudisolerat mAtrum och försågs med 

hörtelefoner. Testsignalen presenterades monoauralt. Först besUlmdes lyssnaren8 hörtröskel för 

det omodulerade bruset. I de efterföljande undersökningarna presenterades bruset pi nlvAn 40 

dB SL dvs 40 dB över denna hörtröskelnlvå . 

Procedur vid experiment 1: Försökspersonen lyssnade till testbruset som presenterades 
kontinuerligt och utan modulation. Vid en viss tidpunkt to amplItudmodulerades bruset under ett 

tidsfönster 80m motsvarade ett visst antal hela perioder av modulationen och med början och 

Ilut I en nollgenomgång för den modulerande signalen (fig.2). Modulationen var sinusformad 

och logaritmisk. Brusnivån varierade således slnusformlgt upp och ner ett visst antal dB relativt 

den omodulerade nivån Po' Det amplItudmodulerade fönstret upprepades med oregelbundna 

Intervall av Itorleksordnlngen nAgra sekunder. Lyssnarens uppgift var att signalera genom 

tryckning på en strömbrytare nAr han ansAg sig ha uppfattat ett brusavsnftt med 

amplitud modulation. 

Fyra modulatJonsfrekvenser testades: 0.5, 1,2 och 5 Hz. För varje frekvens presenterades 1,2, 

5 eller 10 perioder av modulation med undantag för de kombinationer av frekvens och antal 

perioder lom gav en stlmuJerlngstld Ilngre In 5 sekunder. Denna begrlnsnlng Infördes p.g.a. 
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Ljudtrycksnivå l/mod.frekv. 

Po 

Tid 
Ag. 2. Principskiss av försöksparametrar I experiment 1. 

stor oslkerhet vid bestämning av modulatIonsdetektionströskei för signal av Ilng varaktighet. 

Detta medför att 13 kombinationer av frekvens och periodantaI testades. 

För att elimInera eventuella ordningseffekter slumpades ordningen för presentationen av de 13 

försök8varlanterna. Hörtröskeln för modulation bestimdes genom följande procedur: För var och 

en av de 13 kombinationerna presenterades först ett avsnitt med klart och tydligt hörbar 

modulatlon<'±"12 dB). Därefter sAnktes modulatIonsgraden först I Itora Iteg <..±..3 dB) sedan I 

mindre tills lyssnaren ej längre uppfattade modulationen d.v ••. tills tröskeln passerats. DArpA 

Okades modulatlonsgra~en l.±. 0.3 dB Bteg. Vid Bvar minskades modulationen med.±. 0.6 dB sA 

att man Ater hamnade under tröskeln, varefter modulationen Ater Okades l.±. 0.3 dB steg tills 

Ivar erhAlles osv. Den modulatIonsgrad dAr man fOrBt f1ckr tre korrekta svar definierades som 

detektionströskeI. 

Procedur vid experiment 2: Den oregelbundna amplItudmodulationen btadkoms genom 

lummatlon av tre sInusformiga signaler av lika amplitud och frekvenserna 0.1, 0.3 och 0.5 Hz I 

IlumpmAIBlgt fasförhlllande. Detta ger styrkevarlatlonerna ungeflr limma karaktir lom 

vIndbrus. Det oregelbundet modulerade bruset avbröts med varierande Intervall av ett tIdsfönster 

lom liknade amplitudmodulation (flg.3). Duratlonen av det omodulerade brulet lom erfordras 

fOr att IYIBnaren Ika uppfatta frånvaron av modulation bestimdes för viss gIven 

modulationsgrad. Fyra modulatIonsgrader, .±.2,.±.3,.±.5 och .±.10 dB, undersöktes för varje 
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Ljudtrycksnivå 

7 

Duration 
(sekunder) 

Flg.3. Principskiss ev försöksperemetrer I experiment 2. 

Tid 

försöksperlon. Försökspersonen Instruerades att trycka pA en knapp dA han/hon upptAckte ett 

evsnltt av bruset lom saknade modulation. 

Det omodulerade aVlnittets längd kunde anta följande vArden: 5, 4, 3, 2, 1.5, 1 och 0.5 sekunder. 

För varje modulationsgrad presenterades först ett 5 sekunder lA ngt omodulerat Intervall. Om 

IYlsnaren svarade minskades fönstrets IAngd tvA steg till 3 lekunder. Vid Ivar dAr minskades 

ytterligare tvA steg till 1,5 sekunder. NAr Ivar ej erhölls ökadel Ilngden av det omodulerade 

fönstret ett steg. Denna procedur upprepades sA att man vid Ivar minskade fönsterduratlonen 

tvA steg och vid avsaknad av svar ökade ett steg. Detektionströskeln för frinvaro av modulation 

definierades som den duration vid vilken man först erhöll tre korrekta Ivar. För ett minimera 

ordnlngs- och Inllrnlngseffekter utbalanserades föraöksordningen för de fyra 

modulationsgraderna. 

Stltlstlsk bearbetning: MedelvIrden och standardavvikelser för de 18 förlöklp8l'lonema 

berAknades för de olika deiexperimenten. I experiment 1 utfördes en varlan18nalys dir 

modulatIonsgraden var beroende variabel och modulatIonsfrekvens och antal perioder av 

modulation var oberoende faktorer. I experiment 2 envlndes Student'l t-test f6r att verifiera 

Iklllnader I duration mellan de olika modulatIonsgraderna. SlgnlflkansnlvAer under 5 % 

betraktades lom statistiskt slkerstAllda. 
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4 RESULTAT 

Experiment 1: Resultatet från mAtningarna sammanfattas I tabell 1 och flg. 4 och 5. En 

jlmförelse av flg .4 och 5 visar att varken antalet modulations perioder eller llngden IV det 

modulerade avsnittet ensamt Ar tillrickligt underlag för att förutlIga detektlonatröakeln. 

Frekvens 

0.5 Hz 1 Hz 2 Hz 5 Hz 
Antal perioder 

1 m= 1.20 m= 1.12 m= 1.22 m= 1.46 
sd= 0.39 sd= 0.43 sd= 0.32 sd= 0.22 

2 m= 0.99 m= 0.86 m= 0.86 m= 0.94 
sd = 0.28 sd= 0.24 sd= 0.22 sd= 0.24 

5 mätning m= 0.62 m= 0.69 m= 0.73 
ej utförd sd= 0.17 sd= 0.14 sd= 0.15 

10 mätning mätning m= 0.53 m= 0.62 
ej utförd ej utförd sd= 0.13 sd= 0.17 

Tabell 1. Modulationsgradens storlek då den nätt och jämnt är hörbar för de olika kombinationer av 

modulationsfrekvens och periodantal som testats. m = medelvärde, Bd - Btandarddevlatlon. 

Mod.grad 
+ dB 

1.5 -r------------------------, 

1 ......... ~ ... 

0.5 

'-._ ......... n.n ••••• _ ••••••••••••••••••• •••••••••••••• ............................. _. __ ....... _ •• _ .... __ ••••••• __ ... . 

-,.-
- - - - --_ .. -- --------------

......... ........... ......... 

O~~~~~~~~~~-L-L~~~~~~~~~~~~~ 

O 1 2 3 4 5 

Mod.frekvens 
Hz 

6 

10 per. 

5 per. 

2 per. 

1 per. 

F1g. 4. Medelvärdet av modulationens storlek vid detektionströskeln som funktion av modulationsfrekvens med antal 

perioder av modulation som parameter. 
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Mod.grad 
+ dB 

9 

1S~--------------------------------------------1 

1 

"'"'<l 

OS 

O 
O 1 2 3. 4 5 6 

Varakti g het 
sek 

6 5Hz 
I 2Hz 
D 1Hz 
x 0.5 Hz. 

Fig 5. Medelvärdet av modulationens storlek vid detektionatröskeln lom funktion av det modulerade avsnittets 

varaktighet med modulationsfrekvens som parameter. 

Variansanalysen visade en statistiskt säkerställd generell effekt av antal perioder al att ett ökat 

antal perioder av modulation ger en sAnknlng av detektlonströsk.eln för amplItudmodulatIon. En 

generell, statistiskt säkerställd effekt av modulationsfrekvens pi tröskeln för detektion kan också 

konstateras. Detektionströskeln antar ett minimum vid 1 Hz och ökar vid IAgre (0.5 Hz) och 

högre(2 och 5 Hz ) frekvenser. 

Bland de undersökta kombinationerna av modulatIonsfrekvens och antal perioder av modulation 

varierar tröskeln för detektion frA n .±. 0.53 dB för 2 Hz och 10 perioder (5 sekunders varaktighet) 

till.±. 1.46 dB för 5 Hz och 1 period (0,2 sekunders varaktighet). 

experiment 2: Resultatet frln mltnlngarna sammanfattas I flg. 8. Vid den IIgsta 

modulatIonsgraden l.±. 2 dB krAvs ett omodulerat avsnitt pi I genomsnItt 3.4 aekunder för att 

detta nltt och JAmnt skall uppfattas. Vid denna grad av modulation var det dock 8 IV de 18 

försökspersonerna som ej kunde uppfatta den oregelbundna modulationen lom de ledan skulle 

detektera frånvaro av. NAr modulatIonsgraden ökas minskar den för detektion erforderliga 
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Detektion av frånvaro av AM 
. Omod. intervallets duration 

sekunder 
5~~~--------------------------------------------~ 

4 ........................ . 

3 ........... ~ ......................... . 

2 .. .... ~~~ . .:== ............ =----........... -----............. ---.J..... . ............................... . 

1 

0L-~~-w·~L-1J-~-L~1~ __ L-~~1~~~~~1 __ L-~~_~1~~~_ 

O 2 4 6 8 10 12 

Mod. grad ±. dB 

Fig. 6. Medelvärdet.±. 1 standardawikelse för duralionen hos det omodulerade Intervallet vid detektionströskeln. 

durationen hos det omodulerade Intervallet. VId modulatIonsgraden .± 10 dB krAvs en duration 

av 1.7 sekunder hos det omodulerade avsnIttet för att det skall kunna detekteras. 

Skillnaden I duration mellan modulationsgraden .± 2 dB och .± 3 dB samt mellan.± 3 dB och .± 

5 dB Ar statistiskt sIgnIfikant. Däremot Ir skillnaden mellan.± 5 oCh.± 10 dB ej statistiskt 

sAkersUilld. 

5 DISKUSSION 

Experiment 1: I undersökningen av förmAgan att detektera nlrvaro av amplItudmodulatIon hos 

bredbandlgt brus fann vi detektionströsklar I reglstret.± 0.5 till..±. 1.5 dB. TrOskeln plverkades 

emellertid av sAvAI modulatIonsfrekvens som duration alternativt antal presenterade 

modulatIonsperioder. Det Ir sAledes Inte en enkel tidsintegration med fast tidskonatant som 

beskriver fOrutsAttnlngen för detektion utan en mera komplex Interaktion mellan 

modulatIonsfrekvens och varaktIghet eller antal perioder av modulatIonssignalen. Resultaten 

bekräftar den Intuitivt rimliga hypotesen att kort varaktighet vlsentllgt fOrsvArar detektionen av 
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amplitud-modulation. Ur fig.5 kan vi utilsa att ett bredbandlgt brus som amplitudmoduleras med 

modulations-frekvens 0.5' resp. 1 Hz och med modulatIonsgraden .±. 1 dB behOver en varaktighet 

I modulationen pA ca 4 resp. ca. 1.5 sekunder fOr att modulationen ska kunna uppfattas. Dessa 

vArden för modulatIonsfrekvens och modulatIonsgrad kan antas vara representativa fOr ljudet 

frAn vindkraftverk. 

VIemeister (1979) rapporterade en mycket detaljerad studie av fOrmlgan att detektera 

amplItudmodulatIon I brus. Ett av hans deiexperiment påminde om vArt experiment 1. Han 

testade dock endast tvi försökspersoner och hanB resultat Ir dlrför svira att tolka med generell 

giltighet I större detalj, men beroendet av det modulerade avsnittets Ilngd uppvisar ungefär 

umma mönster. Hans genomsnittliga detektlonstrÖBklar för 2 Hz modulatIonsfrekvens varierade 

mellan.±. 0.4 oCh.±. 0.7 dB, monotont avtagande vid Okande duration frln 0.25 till 1.5 sekund. 

Att hans detektionströsklar var ungefär hälften av vAra för 2 Hz kan bero pi att hans 

försökspersoner hade en avsevArt större trAnlng An vAra. 

AmplItudmodulatIoner I vindkraftverksbuller ligger företridesvis med modulatIonsfrekvens l 

området 0.5-2 Hz. Här Ar detektionströskeln I Intervallet iO.5 till.±. 1.2 dB. Ju fler perioder eller 

ju längre tidsfönster av modulation som föreligger desto IAgre Ar detektionströskeln. Detta gAller 

modulation av det brus som vi använt I denna undersökning nAmllgen bredbandigt 

I6gpassfiltrerat brus. Detta brus kan antas relativt vAl simulera det Bpektrum som vindkraftbuller 

uppvisar. Viemeister (1979) studerade också Inverkan av olika spektrum hos det 

amplItudmodulerade bruset på detektionströsklarna. Bandpassflltrerat brus med bandbredd 

nlgot mindre An en oktav och mltt1rekvenser 0.2, 1 resp. 10 kHz testades pi tvi försökspersoner. 

Resultatet för vitt brus låg ungefär mitt emellan resultaten vid mlttfrekvenserna 1 och 10 kHz, 

vilka gav detektionströsklar på 0.5 resp. 0.65 dB medan 200 Hz gav en genomsnittlig 

detektionströskel pi ca 1.15 dB, allt vid 2 Hz modulatIonsfrekvens. 

Också Zwlcker och Feldtkeller (1987) har presenterat data avseende Inverkan IV bandbredden 

hos amplItudmodulerat brus på tröskeln för detektion av modulation. DetektlonströBkeln Btlger 

d.v.B. lyssnaren krAver större modulatIonsgrad för att detektera amplitud modulationen vid 

ilvtagande bandbredd - enligt deras data ökar tröskeln frln-±.. 0.8 dB till ca .±. 0.9 dB nAr 

bandbredden minskas från 5 till 1 kHz. Denna pAverkan Ir onekligen mycket mlttllg. Dessa 

.... ultat tyder pi att de avvikelser 80m kan föreligga I spektrum mellan I vlrt experiment anvAnt 

brus och verkligt brus frln ett vindkraftverk knappast kan förvlntas ha nAgon vlsentllg Inverkan 

pi förutsAttnlngama att detektera amplItudmodulatIon. 

I vArt experiment 1 har sinusformad logaritmisk modulation anvAnts, d.v.s. brusets momentana 

ljudnivå uttryckt I dB har varierat I ett regelbundet sinusformat mönster. Realistiskt 
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vindkraftsbuller kan antas uppvisa en mindre regelbunden form f6r Implltudmodulatlon In den 

sinusformade. VAr tldlgare'studle (ArIInger och Gustafsson, 1988) visade dock att det Ir primärt 

de periodiskt Aterkommande starka maxima I 8tyrkevarlatlonsm6nstret som Ir f6rutdttnlngen för 

detektion. SAvII Vie meister (1979) som Zwlcker och Feldtkeller (1967) preaentera~Jlmf6relse 

mellan amplItudmodulatIon med sinusvAg resp. fyrkantvAg. FyrkantvAg InnebIr nigot bittre 

detektlonstr6sklar In sinusformad modulation· typlakt.±. 0.4 resp 0.5 dB enligt VIemeisters 

resultat f6r modulatIonsfrekvenser frAn 2 Hz och upplt. Skillnaderna Ir uledes ganaka Imioch 

'terigen kan vi dra Ilutsatsen att de resultat som erhllllts I experiment b6r ha rimligt god 

validitet. 

Experiment 2:Vld detektion av frAnvaro av modulation minskar den tid lom beh6vs f6r att notera 

det omodulerade Intervallet när modulatIonsgraden 6kar. Minskningen Ir dock vlldlgt liten vid 

de h6gre modulatlons-graderna. Erforderlig varaktighet I det omodulerade avsnittet f6r detektion 

planar ut kring 1.5 - 2 sekunder. Detta motsvarar periodtIden f6r den h6gsta av de tre frekvenser 

som summerade utgjorde modulatIonssignalen. Ruruvlda detta Ir ett generellt samband - d.v.s. 

att om den h6gsta modulatIonsfrekvensen varit 1 Hz skulle 1 sekunds duration varit tIllrAcklIgt 

för detektion. gAr ej att bedöma ur föreliggande data. 

Resultatet frAn detta experiment Ar Inte enkelt JAmförbart med resultaten frAn experiment 1 dels 

därför att den modulerande signalen Inte var enkelt sinusformad utan komplex, utformad som en 

summa av tre Ilngsamma sinussignaler med frekvenserna 0.1, 0.3 och 0.5 Hz I slumpmässigt 

fasförhAllande, dels därför att detektionsuppgiften avsAg frAnvaro av modulation I motsats till 

nArvaro av modulation I experiment 1. Oss veterligen finns ej resultat publicerade frln tidigare 

Itudier av liknande slag. 
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