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Uittreksel 

In een vorig onderzoek is aangetoond dat snelle 
toonhoogtebewegingen in spraak op een psyche-akoestisch 
gedefinieerde frequentieschaal worden waargenomen. Dit houdt in 
dat twee in verschillende toonhoogteregisters gerealiseerde 
toonhoogtebewegingen alleen dan evenveel prominentie aan een 
lettergreep verlenen wanneer de excursiegroottes op deze psycho
akoestische frequentieschaal gelijk zijn. 
Het onderzoek beoogde te verifiëren of ook langzame 
toonhoogtebewegingen in spraak op deze frequentieschaal worden 
waargenomen. Dit is onderzocht voor declinatie, de gemiddelde 
daling van de toonhoogte in de loop van een uiting. Het resultaat 
van de experimenten was bevestigend, hetgeen laat zien dat 
toonhoogtebewegingen in spraakintonatie in hun algemeenheid op 
een psyche-akoestisch gedefinieerde frequentieschaal worden 
waargenomen. 

Abstract 

Ina previous investigation, fast pitch movements in speech were 
shown to be perceived on a psychoacoustically defined frequency 
scale. This means that two pitch movements realized in different 
pitch registers lend equal prominence toa syllable only if their 
excursion si zes are equal on this psychoacoustic frequency scale. 
This investigation was meant to verify whether slow pitch 
movements in speech are perceived on this frequency scale, too. 
This was investigated for declination, the avarage decrease of 
pitch in the course of an utterance. The result of the experiment 
was aff irmative, which demonstrates that, in general, pitch 
movements in speech intonation are perceived on a 
psychoacoutically defined frequency scale. 
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Voorwoord 

Een stage levert de student de mogelijkheid een kijkje 
te nemen in de praktijk van zijn toekomstig werk. Het 
vormt dan ook een belangrijk deel van de opleiding. 
Naast de theoretische kennis over het vakgebied is een 
praktische kennismaking een goede voorbereiding voor 
een latere baan. 
Dat ook een stage in een ander vakgebied dan de studie 
een goede ervaring kan zijn, heb ik, als student 
elektrotechniek, bij het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (IPO) kunnen meemaken. Elektrotechniek is 
bij het IPO wel van belang, maar er zit dan een groot 
deel niet elektrotechnisch onderzoek aan vast. De 
elektrotechniek wordt op het IPO meer als techniek ten 
bate van het onderzoek gebruikt. Het werkelijke 
onderzoek richt zich op waarneming door de mens in al 
zijn facetten. 
Naast de onderzoeken waarover je links en rechts leest 
of hoort heb ik tijdens mijn stage zelf aan een 
onderwerp mee gewerkt. Hierdoor is het voor miJ 
duidelijker geworden tot in welk detail het onderzoek 
uitgevoerd wordt en tot hoe ver dit onderzoek ingrijpt 
in het ontwerp van een elektrisch apparaat. Het is dus 
niet slechts de techniek die voor een goed apparaat 
zorgt. Onderzoek naar het gebruik, de functie en 
noodzakelijke specificaties levert naast een eventueel 
eenvoudiger technisch ontwerp, ook een functioneel 
goed apparaat. Waarom zou je bijvoorbeeld geluiden 
weergeven die de mens toch niet kan waarnemen? 
Dit is een aspect van een ontwerp waar wij als 
elektrotechnici niet voor opgeleid worden. Tijdens 
mijn stage ben ik me bewust geworden van deze andere 
kant van een ontwerp. 

Ton van Doorn 
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Samenvatting 

Eerst wordt een korte uiteenzetting gegeven over de bouw van het 
gehoor en de wijze waarop geluid wordt waargenomen. Het begrip 
kritieke-bandbreedte wordt uitvoerig behandeld. Dit, in de 
psyche-akoestiek, belangrijke begrip vormt de basis voor de 
psyche-akoestische frequentieschaal die in dit verslag een 
belangrijke rol speelt. 
Aan de hand van een samenvatting van het intonatie-onderzoek 
wordt het daarbij behorende onderdeel declinatie uitgelegd. Met 
declinatie wordt de langzame afname van de toonhoogte aangeduid, 
die gemiddeld in de loop van een zin plaats vindt. Zowel 
eigenschappen als belang van declinatie worden behandeld. 
Dit onderzoek heeft zich beziggehouden met de vraag op welke 
frequentieschaal declinatie wordt waargenomen, oftewel met de 
vraag op welke frequentieschaal declinatie moet worden 
weergegeven zodat de waargenomen eigenschappen onafhankelijk zijn 
van het toonhoogteregister. Als een bepaalde uiting 
gesynthetiseerd wordt in een laag register, dat van een 
mannenstem bijvoorbeeld, moet de declinatie even sterk worden 
waargenomen als wanneer deze uiting in een hoog register, dat van 
een vrouwen- of kinderstem bijvoorbeeld, wordt gesynthetiseerd. 
In verschillende onderzoekgebieden zijn verschillende frequentie
schalen in gebruik. In de natuurkunde en de meeste technische 
wetenschappen gebruikt men de lineaire frequentieschaal. In de 
muziek gebruikt men de logaritmische frequentieschaal. De 
eenheden die gebruikt worden zijn dan octaven, semi tonen en 
dergelijke, die betrekking hebben op constante 
toonhoogteverhoudingen. In het onderzoek naar de waarneming van 
geluid wordt nog een frequentieschaal gebruikt, deze psyche
akoestisch gedefinieerde frequentieschaal is afgeleid van het 
frequentieoplossend vermogen van het gehoor. Als eenheid geldt 
hier de Equivalente Rechthoekige Bandbreedte (ERB). 
Met behulp van experimenten is bepaald op welke frequentieschaal 
de mens deel inatie waarneemt. Bij de experimenten is gebruik 
gemaakt van de drie genoemde schalen. 
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een gesynthetiseerde 
stimulus, de uiting: "MAMAMA". Deze stimulus werd steeds gegeven 
in een hoog en een laag register. De proefpersonen werd gevraagd 
om de declinatie van de tweede stimulus zo te veranderen dat hij 
gelijk was aan de declinatie in de eerste stimulus. Er werden zes 
stimuli per schaal gebruikt. Iedere stimulus had een andere 
declinatie zodat per schaal meerdere metingen gedaan konden 
worden. Voor alle schalen werden de proeven uitgevoerd waarbij 
de toonhoogte van de tweede stimulus in een hoger- en in een 
lager register lag. Op grond hiervan kon gecontroleerd worden of 
de proefpersonen consistent reageerden. 
Het resultaat van het experiment was dat proefpersonen de 
declinatie van de tweede stimulus steeds zo instelden dat deze 
op een ERB-schaal gelijk was aan die van de eerste stimulus. 
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Inleiding 

Om spraak natuurgetrouw te kunnen reproduceren of synthetiseren 
is het van belang de eigenschappen van spraak die relevant zijn 
bij de waarneming te onderzoeken. Deze dienen namelijk goed gere
produceerd te worden. Intonatie is hiervan een onderdeel. De term 
intonatie heeft meer dan één betekenis. In dit verslag wordt het 
gebruik van intonatie beperkt tot de zogenaamde spraak.melodie. 
Dit bestaat uit de opeenvolgende toonhoogteveranderingen tijdens 
het spreken. Alle toonhoogteveranderingen of toonhoogtebewegingen 
in een zin vormen de toonhoogtecontour van die zin. Het is niet 
alleen van belang te weten wat voor verschillende toonhoogte 
bewegingen er onderscheiden kunnen worden. Voor de synthese van 
spraak is het nodig om te weten hoe deze toonhoogtebewegingen 
veranderen als het register, dus de toonhoogte, verandert. Want, 
gesynthetiseerde spraak in verschillende registers moet steeds 
dezelfde betekenis, en dus dezelfde eigenschappen, hebben. In 
feite komt het er op neer dat een zin in een laag register met 
behulp van de juiste frequentieschaal omgezet kan worden naar een 
zin in een hoger register (en omgekeerd). De gebruikte schaal 
zorgt er dan voor dat de eigenschappen van de zin behouden 
blijven, dat wil zeggen dat toonhoogtebewegingen in het beide 
registers als even sterk ervaren worden. 
Verschillende frequentieschalen worden bij bepaalde onderzoeks
gebieden gebruikt, zo wordt in de natuurkunde de frequentie in 
het algemeen uitgedrukt in de eenheid Hertz (Hz), in muzikale 
waarneming wordt de relatieve afstand tussen twee tonen gebruikt 
wat feitelijk neerkomt op het gebruik van een logaritmische fre
quentieschaal. Voor het bepalen van perceptief gedefinieerde 
grootheden, zoals luidheid, bleek een derde frequentieschaal 
noodzakelijk. Namelijk één die bepaald werd door het frequentie
oplossend vermogen van het gehoor: een psyche-akoestische 
frequentieschaal. 
Bij het onderzoek naar snelle toonhoogtebewegingen in spraak is 
gebleken dat de mens deze op een psyche-akoestische schaal 
waarneemt, en wel de zogenaamde Equi valent-Rectangular-Bandwidth
schaal (ERB-schaal) Hermes & Van Gestel (1990). 
Naast snelle-, is er bij intonatie ook sprake van langzame toon
hoogtebewegingen, onder andere declinatie. Declinatie houdt in 
dat de toonhoogte van een gesproken zin geleidelijk over de 
gehele lengte van de zin daalt. Het in dit verslag besproken 
onderzoek moet uitwijzen op welke schaal deze daling waargenomen 
wordt, zodat de declinatie bij synthese in een ander 
toonhoogteregister perceptief hetzelfde blijft. Met behulp van 
experimenten wordt onderzocht of hier de lineaire schaal in 
Hertz, de logaritmische schaal in semitonen of de ERB-schaal van 
toepassing is. Wanneer geen van de schalen een bevredigend 
resultaat geeft, kan het zijn dat er nog een andere schaal 
gebruikt moet worden. 
Voordat de experimenten besproken worden, volgt eerst nog een 
uiteenzetting over de werking van het gehoor, waarbij de 
zogenaamde kritieke banden nader bekeken zullen worden. Deze 
spelen namelijk een rol bij de gebruikte psyche-akoestische ERB
schaal die daarna verduidelijkt wordt. Verder komt de plaats van 
de declinatie binnen de intonatie aan bod waarbij verschillende 
eigenschappen van declinatie behandeld worden. 
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Hoofdstuk 1: De werking van het gehoor1 

§1.1 De bouw van het oor 

Het oor wordt gewoonlijk in drie delen opgesplitst: het uitwendig 
oor, het middenoor en het binnenoor. In figuur 1 is dit in een 
schematische voorstelling van het oor weergegeven. 

·.i:========~-K:=== 
1 

Figuur 1: Overzicht van het oor 

Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. 
Beide staan in verbinding met de buitenlucht. De gehoorgang wordt 
afgesloten door het trommelvlies dat de grens vormt met het 
middenoor. 
De oorschelp speelt een rol bij het opvangen van geluiden en 
leidt het geluid de gehoorgang in. De oorschelp is mede 
verantwoordelijk voor de plaatsbepaling van geluid2 en de 
frequentiekarakteristiek van het oor. Het menselijk oor is 
relatief ongevoelig voor geluiden van een lage frequentie. De 
gevoeligheid bij bijvoorbeeld 100 Hz is ruwweg 1000 keer kleiner 
dan de gevoeligheid bij 1000 Hz. 

2 

De informatie in hoofdstuk 1 en 2 is ontleend aan Rossing (1982), Pierce (1983) en Houtsma et. al. 
(1987) 

Drie factoren spelen een rol bij de plaatsbepaling van geluid. 
1. het verschil in aankomsttijden waarmee het geluid het linker- en rechteroor bereikt (dat 

geldt voor laag-frequente c~enten, maar ook voor de t~rele ontlullende van hoog
frequente c~enten); 

2. de intensiteitsverschillen tussen linker- en rechteroor van hoog-frequente c~nenten; 
3. door de oorschelp veroorzaakte verschillen in het spectrlill van het geluid dat het linkeroor 

en het geluid dat het rechteroor bereikt. Deze zijn afhankelijk van de plaats van de 
geluidsbron. (Dit geldt alleen voor breedbandige signalen). 
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De gehoorgang is ongeveer 2,5 cm lang en fungeert als een re
sonator met een tamelijk brede frequentieband (2000-5000 Hz). Hij 
heeft een resonantiefrequentie van ongeveer 2700 Hz. Samen met 
de eigenschappen van het middenoor en het binnenoor bepaalt deze 
resonantie de frequentie waarvoor ons oor het meest gevoelig is, 
namelijk ongeveer 3400 Hz. 
Het trommelvlies scheidt het uitwendig oor van het middenoor. Het 
bestaat uit cirkelvormige en radiale vezels en wordt strak 
gehouden door de strekspier van het trommelvlies. Hoewel het 
middenoor meestal luchtdicht afgesloten is van het uitwendig oor 
is het ook gevuld met lucht. Omdat het middenoor luchtdicht is 
afgesloten van het uitwendig oor is er een soort drukaanpassing 
nodig. Hiervoor zorgt de "buis van Eustachius". Deze verbindt het 
middenoor met de mondholte en gaat af en toe open, bijvoorbeeld 
bij slik.ken en gapen. 
Verder zijn er in het middenoor nog de zogenaamde gehoorbeentjes 
te vinden: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze 
verbinden het trommelvlies met het binnenoor. Zij hebben een 
belangrijke functie in het hoorproces. Als het trommelvlies door 
geluidsgolven in trilling wordt gebracht, geven deze beentjes de 
trilling door aan het binnenoor. Gezamenlijk werken ze als een 
hefboom, die de kracht vergroot. Ook verbinden ze het relatief 
grote trommelvlies met het relatief kleine ovale venster. Doordat 
dezelfde kracht op een kleiner oppervlakte werkt zal de druk op 
het kleinere oppervlak groter worden. Deze beide mechanismen 
zorgen er dus voor dat de geluiden versterkt worden, gezamenlijk 
ongeveer 30 keer. Zie figuur 2 voor een grafische representatie. 

a: Het middenoor b: Hefboom F1d1 - F2'½ 

~y===p: A,\_ -
P, 

j' 

Figuur 2: De functie van de gehoorbeentjes 

Een andere functie van de beentjes is het oor te beschermen tegen 
erg harde geluiden en plotselinge drukvariaties3 • 

Het middenoor wordt door twee membranen afgesloten van het 
binnenoor. Deze membranen zitten in het ovale en het ronde 
venster. Het binnenoor bevat de halfcirkelvormige kanalen en het 
slakkehuis (cochlea). 

3 Harde geluiden triggeren twee groepjes spieren: één groep spant het trcmnelvlies en de andere 
verplaatst de stijgbeugel iets van het ovale venster van het inwendig oor af. 
Op deze manier wordt een effectieve bescherming van zo'n 20 dB bere i kt. Ze treden in werking als 
het oor blootgesteld wordt aan geluiden van ongeveer 85 dB of hoger. Dit effect wo rdt de 
"akoestische refle)(" genoemd. 
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De halfcirkelvormige kanalen dragen niets bij aan het horen; ze 
zijn de rotatiegevoelige detectoren van het lichaam en zijn onder 
meer nodig voor het lichaamsevenwicht. 
De bouw van het slakkehuis of cochlea is het beste te beschrijven 
aan de hand van een tekening (zie figuur 3). 

ovale venster 

ronde venster 

cochleeire b.Jis 

a 

orgaan ven Cortl 
inet hHrcel Len 

besilair meni:>reen 

b 

Figuur 3: Het slakkehuis 

Het slakkehuis is gevuld met vloeistof en omgeven met onbuigzame 
benige wanden. Het heeft bij de mens twee en een halve winding 
en is ongeveer 3,5 cm lang. De doorsnede aan het begin van het 
slakkehuis (de basale kant) is ongeveer 0,6 cm en aan het eind 
(de apex) ongeveer 0,3 cm. In de doorsnede van figuur 3b is te 
zien dat het slakkehuis door het basilair membraan in twee 
ruimten verdeeld wordt, de scala vestibuli en de scala tympani 4

• 

Op het basilair membraan ligt het complexe "orgaan van Corti", 
een geleiachtige massa. Dit orgaan bevat onder meer de haar
cellen, de eigenlijke zintuigcellen. Ze liggen in twee rijen, een 
binnenste en een buitenste rij van haarcellen. De rij van de 
binnenste haarcellen bevat ongeveer 7000 cellen, terwij 1 de 
buitenste rij haarcellen ongeveer 24000 cellen bevat. 

4 Eigenlijk wordt het slakkehuis in 3 ruimtes verdeeld: de scala vestibuli, de scala t~ni en de 
cochleaire buis. 
Het basilair me!Tt>raan zit helemaal om de relatief dunne cochleaire buis heen. De cochleaire buis 
is voor het verhaal echter niet van belang, zodat ik hem verder buiten beschouwing laat. 
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Ter verduidelijking wordt het slakkehuis gewoonlijk uitgerold 
getekend, als een rechte, taps toelopende buis, zie figuur 4. 

Hclicotrcma 

ovale venster apex 

é5Ji;5- s flair aentirun 

stl J;~ugel 
ronde venster 

baule kant 

Figuur 4: Het slakkehuis uitgerold 

Aan de basale kant van het slakkehuis bevinden zich het ovale
en het ronde venster, beide gesloten door een dun membraan. De 
stijgbeugel grijpt aan op het membraan van het ovale venster. Aan 
het eind van het slakkehuis {apex) loopt het basilair membraan 
niet helemaal door tot het einde. Vloeistof kan van boven het 
basilair membraan in de ruimte eronder stromen door deze opening, 
die helicotrema heet. 

§1.2 Hoe geluidsgolven waargenomen worden 

Als ten gevolge van een geluidsgolf de stijgbeugel naar binnen 
beweegt, wordt het membraan van het ovale venster ingedrukt 
waardoor de vloeistof in het bovenste deel van het slakkehuis 
richting apex stroomt (zie figuur 5). 

Figuur 5: De voortgang van een geluidsgolf in het slakkehuis 

Via het helicotrema komt de golf in het onderste deel van het 
slakkehuis en beweegt dan richting ronde venster. Als in het 
andere geval de geluidsgolf de stijgbeugel naar buiten doet 
bewegen, wordt het membraan van het ovale venster naar buiten 
getrokken en stroomt de vloeistof in het bovenste deel van het 
slakkehuis in de richting van dit venster. 
Het membraan van het ronde venster buigt naar binnen en naar 
buiten overeenkomstig de druk in de vloeistof boven en onder het 
basilaire membraan. Door de beweging van de vloeistof wordt het 
basilair membraan ook in beweging gebracht. Deze op-en-neer 
gaande beweging van het basilair membraan is het beste voor te 
stellen als een zich voortplantende golf in de richting van het 
helicotrema. 
De snelheid waarmee de golf naar rechts over het basilair 
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membraan loopt hangt af van de frequentie van het geluid. Zij 
hangt bovendien af van de massa per lengte-eenheid van de 
vloeistof boven en onder het basilair membraan, van de massa per 
lengte-eenheid van het membraan zelf en van de stijfheid van het 
membraan. Het de in het slakkehuis afgelegde afstand veranderen 
de dwarsdoorsnede, de breedte en de stijfheid van het basilair 
membraan; dit betekent dat de snelheid waarmee een golf van een 
bepaalde frequentie zich over het basilair membraan voortplant 
afneemt met de afstand, gerekend vanaf het basale uiteinde. In 
feite komt op een bepaalde plaats langs het slakkehuis de lopende 
golf (nagenoeg) tot stilstand. Vlak voor deze plaats oscilleert 
het basilair membraan heftig op en neer. De amplitude van de 
lopende golf is hier op z'n grootst en de meeste energie ervan 
wordt hier geabsorbeerd, waardoor de golf uitsterft (zie 
figuur 6). 

2 

3 

. .. -.. 

-~- '!\ 

a 

4 

5 

6 

7 

------===~-----=-------~~ 
~ ---i====-"7'-----200 Hz ;.:? 

---ii__,=::=----: '-~------&00 H1 

./\. "7 
---;;~'--.----------- 16(1) H, 

b 

Figuur 6: Golven die over het basilair membraan lopen 

De beweging van de golf in het slakkehuis is op drie verschil
lende momenten tijdens zijn beweging naar rechts weergegeven (zie 
figuur 6a). Zoals de figuur laat zien is de uitwijking van het 
basilair membraan niet sinusvormig hoewel de stijgbeugel wel een 
sinusvormig signaal aanbood. (Dat ligt weer aan eigenschappen als 
de stijfheid en de massa per lengte-eenheid van het basilair 
membraan.) De gestippelde lijn is de omhullende van de golf. Deze 
is karakteristiek voor de aangeboden frequentie, en geeft, sterk 
overdreven getekend, de maximale uitwijking van ieder punt op het 
basilair membraan als de golf daar passeert. 
In figuur 6b is voor verschillende frequenties de omhullende van 
de golf getekend. Let op de plaats op het basilair membraan en 
de vorm van de omhullende. Bij lage frequenties ligt de plaats 
van maximale uitwijking dichter bij de apex en bij hoge 
frequenties dichter bij de basale kant. Er is dus een bepaald 
gebied op het basilair membraan waar de grootste amplitude op een 
sinusvormige trilling optreedt, en de plaats daarvan hangt af van 
de frequentie van het geluid. 
De omzetting van mechanische trillingen van het basilair membraan 
naar elektrische pulsjes in de gehoorzenuwen wordt gerealiseerd 
in het orgaan van Corti. Als het basilair membraan trilt worden 
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de "haren" van de haarcellen gebogen, hierbij pulsen genererend 
die via de vezels van de gehoorzenuwen naar de hersenen gezonden 
worden. 
We zien dat een eerste frequentie-analyse plaatsvindt in het 
slakkehuis. Alle informatie over de frequentie van een geluids
component is vastgelegd in de zenuwvezels, die uit het slakkehuis 
afkomstig zijn. Deze informatie wordt verkregen door de plaats 
op het membraan, waar de zenuwvezel van afkomstig is. Het blijkt 
echter dat deze informatie ook nog vastligt in de periodiciteit 
van de pulsreeks in de zenuwvezel. 
De haarcellen op het basilair membraan, die gestimuleerd worden, 
zenden hun informatie via zenuwvezels naar de hersenen. Deze 
zenuwvezels bemonsteren het signaal, dat de haarcellen afgeven, 
op een nagenoeg vaste fase van de golf . Dat wil zeggen dat zij 
een puls afgeven op een vaste fase van deze golf; een 
vuurpatroon. Hieruit kan informatie omtrent de frequentie van 
de component afgeleid worden, omdat de afstand tussen de pulsen 
ongeveer één periode van de geluidsgolf weergeeft, of, als er 
periodes worden overgeslagen, een veelvoud hiervan. Dit is 
weergegeven in figuur 7. 

1 Il 1 1 l ], 1 '!' ... ? " ff\__ 1 

a t " 
Il lll l li 1111 11 1 -

b 

J\1 l~! 111 ~ 
C 

Figuur 7: Het fase-afhankelijke vuurpatroon van 3 zenuwvezels 
met toenemende frequentiegevoeligheid 

In de linker figuur is steeds het vuurpatroon getekend dat op de 
sinus afgevuurd wordt. Deze past zich steeds aan aan de 
frequentie. Soms worden twee pulsen snel achter elkaar afgevuurd 
of worden er één of meerdere periodes overgeslagen. Maar in het 
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algemeen wordt er op een nagenoeg vaste fase bemonsterd. 
De verdeling van die bemonstering is in de rechter 
figuur getekend. De horizontale as geeft de fase van één periode, 
de verticale as geeft de verdeling van de afgevuurde pulsen over 
de periode. 
Doordat de zenuwvezels niet zo nauwkeurig vuren kunnen zij bij 
korte periodes (dus hoge frequenties) niet meer zo duidelijk op 
een bepaalde fase van de periode vuren. Boven de 5000 Hz is op 
deze manier geen informatie meer af te leiden omtrent de 
frequentie van een component. Daarboven wordt meer op de 
tijdsomhullende van de component gevuurd (zie figuur 7c). 
Bij complexe signalen worden meer frequenties gedetecteerd. Het 
oor leidt uit al deze frequenties de toonhoogte af. 
Voor enkelvoudige geluidssignalen (een signaal met slechts één 
frequentie) is de gedetecteerde frequentie ook de toonhoogte. Een 
samengestelde toon met een grondfrequentie van bijvoorbeeld 
440 Hz bevat naast deze grondtoon ook verschillende harmonischen. 
Al deze frequenties worden door het oor gedetecteerd. Men kan 
zelfs een grondtoon horen wanneer deze fysisch niet aanwezig is. 
Blijkbaar leidt het gehoor door extrapolatie uit een aantal 
harmonischen een bepaalde, hierbij behorende toonhoogte, af. 
Complexe geluidssignalen, zoals akkoorden, bevatten verschillende 
grondfrequenties met hun harmonischen. Er worden verschillende 
toonhoogten gedetecteerd. Ook hier hoeven de grondtonen fysisch 
niet aanwezig te zijn: doordat de harmonischen niet allemaal 
behoren bij dezelfde grondtoon zal het gehoor de verschillende 
grondtonen kunnen onderscheiden. 
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Hoofdstuk 2. Kritieke frequentiebanden van het gehoor 

Het is al enkele decennia bekend dat het slakkehuis werkt als een 
mechanische spectrum analyzer. In de 40-er jaren wees Fletcher's 
pionierswerk op het bestaan van zogenaamde kritieke banden in de 
verwerking van het geluid door het slakkehuis. 
Hij bestudeerde de maskering5 van een toon door ruis met ver
schillende bandbreedtes van gelijke intensiteit. Daarbij vond hij 
dat alleen een smalle band van ruis rondom de toon maskering van 
de toon veroorzaakte en dat, wanneer de ruis precies de toon 
maskeerde, de intensiteit van deze ruisband gelijk was aan de 
intensiteit van de toon (Fletcher, 1940). Vanaf dat moment 
spreekt men van kritieke banden. 

§2.1 Kritieke-bandbreedte 

De kritieke-bandbreedte is een belangrijk theoretisch gegeven om 
experimentele gegevens omtrent het horen te kunnen verklaren. Zo 
speelt de kritieke-bandbreedte een rol bij de waarneming van 
luidheid, bij het waarnemen van geluid als één toon, meerdere 
tonen of als ruis, bij maskering en toonhoogteperceptie. 
Grof gezegd, als twee frequentiecomponenten meer dan de kritieke
bandbreedte uit elkaar liggen, nemen we ze afzonderlijk waar (je 
zou dit "uit elkaar horen" kunnen noemen). Zoals Plomp et al. 
(1965) met een vervolmaking van een 19e-eeuwse theorie van Helm
holtz bewezen. Zij vonden dat langzame zwevingen van de 
frequentie om een bepaalde centrumfrequentie geen gevoel gaven 
van dissonantie ( zoals Helmhol tz beweerde) , maar van een tremolo, 
een toe- en afnemen van de amplitude. 
Als het frequentieverschil tussen twee sinustonen of zuivere 
tonen geleidelijk groter gemaakt wordt, zowel naar boven als naar 
beneden, wordt een onaangename ruwheid ervaren (zelfs als zwe
vingen niet langer hoorbaar zijn). De twee tonen klinken dan dis
sonant. 
Wordt het frequentieverschil nog groter gemaakt, dan worden twee 
afzonderlijke tonen gehoord en worden deze, 'uit elkaar' liggende 
tonen, consonant ervaren. 
Het frequentiegebied waarbinnen de zwevingen of de ruwheid waar
genomen worden, wordt gedefinieerd als de kritieke-bandbreedte. 
Een andere aanwijzing voor het bestaan van kritieke banden vormt 
luidheidswaarneming. In figuur 8 is te zien hoe de luidheid 
afhangt van de bandbreedte van het geluid (de ruis) bij een vaste 
intensiteit en een bepaalde centrumfrequentie. Er is goed te zien 
dat de luidheid niet verandert zolang de bandbreedte van de ruis 
om de centrumfrequentie van 1 kHz binnen een bepaalde bandbreedte 
blijft. Wordt deze bandbreedte, de kritieke-bandbreedte, 
overschreden dan neemt de luidheid toe bij constante intensiteit. 
Als gevolg van het beperkte frequentieoplossend vermogen van het 
gehoor zal een smalbandig geluid al tijd de gehele, bij die 
frequentie horende, kritieke band exciteren. Zolang het geluid 

5 Maskeren is het onhoorbaar worden van een geluid ten gevolge van de aanwezigheid van een ander 
geluid . 
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Figuur 8: Het effect van band.breedte op luidheid 

een smallere band heeft dan de kritieke band zal het voor de 
waarneming niet veel uitmaken; nog steeds wordt alleen deze 
kritieke band geëxciteerd. Wanneer de band.breedte van het geluid 
groter wordt dan de kritieke band, zullen de naast 1 iggende 
banden ook geheel geëxciteerd worden. Dit resulteert in een 
grotere luidheid. 

§2.2 Kritieke frequentiebanden 

Het blijkt dat er voor elke frequentie in het gehoorspectrum een 
kritieke band te bepalen is. In tabel 1 is voor enkele centrum
frequenties de bijbehorende kritieke-bandbreedte gegeven. 
Daarnaast staat het verband tussen de centrumfrequentie en de 
kritieke-bandbreedte grafisch uitgezet. 

Tabel 1: Centrumfrequentie en 
kritieke-bandbreedte 

Centrwnfre- Kritieke-band-
quentie [Hz ] breedte [Hz] 

100 90 

200 90 

500 110 

1. 000 150 

2.000 280 

5.000 700 

10.000 1.200 

~'"'' 

S' 5000~ 

; 2000 

11000 
~ 
l; 500 

.Q 

] 200 

1 , 1 .liilj 

Î5 1001=-----
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200k I Ik 
J00k 500k 

1 , 1 j Il lij j 

j 
~ = ~ 

Ccnw frcquency (Hi) 

Figuur 9: Kritieke-bandbreedte 
als functie van de 
centrumfrequentie 
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Hoofdstuk 3: De psyche-akoestische frequentieschaal 

In de natuurkunde wordt frequentie in het algemeen uitgedrukt in 
de eenheid Hertz (Hz). In muzikale waarneming wordt de relatieve 
afstand tussen twee tonen uitgedrukt in een muzikaal interval 
zoals het octaaf. In deze muzikale schaal stellen gelijke 
toonafstanden gelijke frequentieverhoudingen voor, wat feitelijk 
neerkomt op het gebruik van een logaritmische frequentieschaal 
waarbij de eenheid semitoon (ST) gebruikt wordt. Een twee maal 
hogere toon dan 100 Hz is 200 Hz, twee maal zo hoog als 500 Hz 
is 1000 Hz; tussen beide ligt één octaaf verschil. 
Voor het bepalen van perceptief gedefinieerde grootheden, zoals 
luidheid, bleek een derde frequentieschaal noodzakelijk. Namelijk 
één die bepaald werd door het frequentie-oplossend vermogen van 
het gehoor, ofwel een psyche-akoestische schaal gebaseerd op de 
waarneming van de mens. Hierbij gaat het dus om de frequentie
karakteristiek van het gehoor. Deze psyche-akoestische schaal 
speelt een rol bij het onderzoek naar het waarnemen van geluid, 
maar ook bij het natuurgetrouw weergeven van geluid. 
In dit hoofdstuk zal ik gebruik maken van de frequentiekarakte
ristiek zoals die gemeten is door Patterson (1976). Met behulp 
van deze karakteristiek is de zogenaamde Equivalente
Rechthoekige-Bandbreedte-schaal (ERB-schaal), een psyche
akoestische frequentieschaal, afgeleid waarvan in dit verslag 
gebruik gemaakt wordt. 

§ 3. 1 Het bepalen van de gehoorkarakteristiek; het auditieve 
filter 

De frequentiekarakteristiek van het gehoor wordt bepaald door de 
zogenaamde auditieve filters. Deze filters zijn verdeeld over het 
gehele hoorbare frequentie gebied. De centrum frequenties van 
deze filters liggen vlak naast elkaar, zodat verschillende 
filters elkaar overlappen. In totaal zouden er ongeveer 3000 
auditieve filters zijn die samen de frequentiekarakteristiek van 
het gehoor bepalen. (Deze auditieve filters corresponderen dan 
grofweg met de 3000 binnenste haarcellen.) 
Om de karakteristiek van een auditief filter te bepalen wordt 
gebruik gemaakt van maskering van een sinustoon door bandstopruis 
(zie figuur 10). Bandstopruis is witte ruis waarbij om een 
centrumfrequentie fc het spectrum een bandstop, een gebied met 
intensiteit O, vertoont. Deze ruis wordt zo geconstrueerd dat de 
centrumfrequentie van de bandstop samenvalt met de frequentie van 
de sinus toon. Deze frequentie wordt als centrumfrequentie van een 
auditief filter genomen. Dit kan omdat het gehoor zich zal 
instellen op de maximale signaal-ruis verhouding, door het 
geschikte auditieve filter te gebruiken. Deze maximale verhouding 
wordt gevonden bij de frequentie van de sinustoon. De 
karakteristiek van bandstopruis en de sinustoon is weergegeven 
in figuur 10. 
Door de bandstop met breedte ~f steeds smaller te maken, zal de 
sinus toon steeds meer gemaskeerd worden. Met behulp van de 
intensiteit van de ruis op het moment van maskering, en de 
breedte van de bandstop op dat moment is de vorm van het 
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Figuur 10: Spectrum van de bandstopruis en de sinustoon. 
(Werkelijke ruis en rechthoekige benadering) 

auditieve filter, H(f), te bepalen. Er volgt namelijk op het 
moment van maskering: 

...., 

ptoon = Pruis =K. JN(f) IH(f) l2df (2) 
..., 

Hierbij zijn Ptoon' het vermogen van de toon, en N(f), het 
amplitudesprectrum van de bandstopruis, bekend. K is een 
constante en is dus niet bepalend voor de vorm van H(f). Het 
auditieve filter met centrumfrequentie f c, is dan de enige 
onbekende en is te bepalen uit Ptoon en N ( f) . 
De bandstopruis is te benaderen door stapfuncties omdat de 
flanken bij de bandstop sterk afvallen (zie figuur 10). Er volgt 
dan uit formule 1: 

(3) 

Hierbij is N0 de intensiteit van de bandstopruis. 
Wanneer ook een variabele transformatie volgens formule 3 

f - fc 
t---

fc 
= lif = g 

Tc - (4) 

gebruikt wordt volgt voor symmetrische bandstopruis en een 
symmetrisch auditief filter: 
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(5) 

-All f C 

= 2NofcK · J I H (g) 1
2 dg -

Hierbij is het auditieve filter symmetrisch verondersteld, 
hetgeen bij lage intensiteiten ook het geval is. 
In werkelijkheid is het filter niet geheel symmetrisch zoals al 
bleek uit figuur 6 in hoofdstuk 1. De golf die over het basilair 
membraan loopt is niet symmetrisch. Er zijn verschillende 
modellen gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de 
asymmetrie van het auditieve filter Glasberg & Moere (1990), 
zodat de vorm van het auditieve filter toch goed berekend kan 
worden. Een exacte model is echter nog niet gevonden zodat de 
berekening nog niet perfect is. Voor het begrip van de ERB-schaal 
zijn deze verbeterde modellen echter niet van belang. 
Uit formule 4 is eenvoudig de formule voor het auditieve filter 
af te leiden, er volgt: 

dPtoon I A/ 2 
= 2NofcK H(-) 1 

d Al f c 
( 6) 

fc 

1 dPtoon 

2N0f cK d A/ 
( 7) 

fc 

Er blijkt uit formules 6 en 7 dat, om de vorm van het auditieve 
filter te kunnen berekenen, de afgeleide van het vermogen van de 
sinustoon bij maskering bepaald moet worden. Bij de experimenten 
wordt daarom steeds het vermogen van de toon gevarieerd en voor 
verschillende bandstopbreedten Af (dus ook Af /fc) bepaald 
wanneer deze toon gemaskeerd wordt door de ruis. De vorm van het 
auditieve filter is dan te bepalen met behulp van formule 7. 
De meetpunten worden geanalyseerd met behulp van een fitting 
proces voor een Se orde polynoom. Het gevonden polynoom is de 
curve die het beste bij de meetpunten past. Van het polynoom 
wordt vervolgens de afgeleide naar Af lfc genomen om de vorm van 
het auditieve filter te bepalen met formule 7. 
Er zijn ook verschillende andere benaderingen van het auditieve 
filter mogelijk. Het Roex-filter is daarvan de belangrijkste. 
Voor het begrip van de ERB-schaal maak de exacte benadering 
echter niet uit. 
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§3.2 De Equivalente-Rechthoekige-Bandbreedte-schaal 

De Equivalent-Rechthoekige-Bandbreedte-schaal (ERB-schaal) is 
afgeleid van de vorm van het auditieve filter bepaald door 
formule 7. De equivalente rechthoekige bandbreedte (ERB) van het 
auditieve filter is de bandbreedte van een rechthoekig filter 
waarvan de energie-inhoud gelijk is aan die van het auditieve 
filter (zie figuur 11). 

Figuur 11: Auditief filter en de rechthoekige benadering 

Er geldt dan: 

fc+2ERB 
2 

..., 

2 · J IR(fc}l
2

df = J I H ( f) 1
2 df (7) 

fc-2ERB -
Met R(f} het rechthoekige filter, met centrum frequentie fc, dat 
symmetrisch is rond f = fc• Er volgt dan: 

ERB = 

..., 

JIH(f) 1
2 

df 

IR(fc) 1
2 

( 8} 

De psyche-akoestische frequentieschaal moest geconstrueerd worden 
aan de hand van de frequentiekarakteristiek van het gehoor; ofwel 
aan de hand van de verschillende auditieve filters. Op deze 
schaal moet ieder schaaldeel overeen komen met de bandbreedte van 
één filter. Dus de bandbreedte van ieder auditief filter met 
centrum frequentie fc is 1 ERB op deze schaal. 
De ERB-schaal is derhalve afgeleid van de ERB volgens formule 9 • 

..., 

EERB = J E!B df C 
(9) 

-
De formules voor omrekening van de frequentie in Hz naar ST of 
ERB en omgekeerd worden gegeven door: 
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= 16 7 · 101 og ( 1 + f ) 
' 165,4 

.. f = 16 5 , 4 · ( 10 o' 06
E ERS - l) 

(~) 
" f = 50. 2 12 

(10) 

(11) 

(De semitonenschaal wordt hier ten opzichte van 50 Hz genomen.) 
Met deze formules is ook de bandbreedte van het auditieve filter 
in Hz of in ST te bepalen. Je moet daarvoor de centrumfrequentie 
van het auditieve filter in ERB omzetten, waarna een band van 
1 ERB om deze waarde genomen moet worden. De begin- en eind
frequenties van deze band op de ERB schaal moet je vervolgens 
weer omrekenen naar Hz of ST. De bandbreedte is dan het verschil 
van deze twee waarden. 
De beschrijving van de auditieve filters vertoont veel 
overeenkomsten met de kritieke banden uit hoofdstuk 2. Het 
verschil zit in de definities van de kritieke banden en de 
auditieve filters. Conceptueel wordt hetzelfde bedoeld. 
Door de verschillende definities hebben de kritieke banden niet 
dezelfde breedte als de auditieve filters bij de ERB-schaal voor 
een bepaalde centrumfrequentie zoals te zien is in figuur 12. 
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Figuur 12: Kritieke-bandbreedten (puntjes) en ERB als functie 
van de centrumfrequentie. 
(De symbolen bij de ERB zijn de meetresultaten van 
experimenten gedaan door de vermelde personen) 
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Hoofdstuk 4: Nederlandse intonatie6 

§4.1 Inleiding 

Voordat de experimenten behandeld kunnen worden is het nodig om 
enkele begrippen van de Nederlandse intonatie te behandelen. 
De term intonatie heeft in linguïstische vaktaal7 meer dan één 
betekenis. In dit verslag wordt het gebruik van intonatie beperkt 
tot de zogenaamde spraakmelodie. (Dit bestaat uit de opeenvol
gende toonhoogteveranderingen tijdens het spreken.) Alle 
toonhoogteveranderingen of toonhoogtebewegingen in een zin vormen 
de toonhoogtecontour van die zin. 
Alvorens tot de toonhoogtebewegingen te komen, die in de 
experimenten gebruikt zijn, wordt eerst de onderlinge samenhang 
van woorden, zinnen en toonhoogtebewegingen behandeld. 

§4.2 Het woord 

Elk woord heeft volgens fonologische regels8 een beklemtoonde 
lettergreep. Voorbeelden zijn: 'van, 'dat, me'lodisch, melo'die, 
'lelijk, Arnster'dam (In woordenboeken wordt dat meestal door het 
'-teken aangegeven, dat voorafgaat aan de beklemtoonde letter
greep.). 
Alleen de beklemtoonde lettergreep van een woord kun je juist 
accentueren. Daardoor krijgt die lettergreep een bepaalde 
prominentie. (Prominentie is de perceptieve opvallendheid van een 
lettergreep afhankelijk van de soort accentuering en de mate van 
accentuering.) De accentuering van een woord kan op verschillende 
manieren geschieden, maar is ondergeschikt aan de betekenis van 
de zin (zie ook §4.3 en 4.4). 

§4.3 De zin 

Een zin is opgebouwd uit woorden. Buiten het feit dat een zin 
syntactisch correct moet zijn9

, wordt een natuurlijk 
uitgesproken zin gekenmerkt door de volgende vier verschijnselen: 

6 

7 

8 

9 

De informatie in dit hoofdstuk is ontleend aan 't Hart et. al . (1990) en Collier & •t Hart (1981) 

De linguïstiek of taalwetenschap streeft ernaar, te achterhalen wat de essentiële kervnerken zijn 
van iedere natuurlijke menselijke taal, waardoor die taal kan fungeren als een "teken" dat een 
verband legt tussen klankvorm en betekenis. 

fonologie is dat onderdeel van de taalbeschrijving waarin aangegeven wordt welke observeerbare 
verschillen in klankvorm een betekenisonderscheidende functie hebben. Dit is het geval bij 
bijvoorbeeld het klankvormverschil tussen 11 p11 en 11 b11 in het Nederlands. Het ligt aan de basis van 
het betekenisverschil tussen "paard" en "baard". 
Bij woorden als •voorkomen en voor'komen is de klemtoon betekenisonderscheidend. 

Syntaxis is dat onderdeel van de taalbeschrijving dat zich bezighoudt met de regels die bepalen op 
welke wijze woorden tot zimen verbonden kunnen worden. 



1 accentuering: 

2 duuropbouw: 

3 toonhoogtecontour: 

4 declinatie: 
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de perceptieve opvallendheid van één of 
meer lettergrepen in een zin. 
de relatieve duur van de samenstellende 
spraakklanken 10 • 

de globale perceptieve indruk van 
variaties van de toonhoogte van een 
volledige zin (spraakmelodie). 
een gemiddeld langzaam dalend verloop 
van de toonhoogte over de hele duur van 
een zin11 • 

De eerste drie, accentuering, duuropbouw en toonhoogtecontour, 
vertonen een nauwe onderlinge samenhang en bepalen de globale 
klankvorm van de zin. Declinatie is van belang voor het 
natuurlijke verloop van een gesproken zin, het speelt 
waarschijnlijk een rol bij het aangeven van het begin en het 
einde van een zin of een zinsdeel. Bovendien worden het begin en 
einde van een alinea van voorgelezen spraak aangegeven door aan 
het begin van een alinea sterker te declineren dan aan het einde 
van een alinea (Sluijter, 1991). 
Een gesproken zin bevat een aantal toonhoogteveranderingen die 
samen de toonhoogtecontour vormen (dat is inclusief declinatie). 
Aangezien de zin uit woorden bestaat, vinden die toonhoog
teveranderingen op woorden of lettergrepen plaats. In paragraaf 
3.2 werd gesteld dat ieder woord een klemtoon heeft: 
Het is in ieder woord latent aanwezig, en wanneer het woord in 
een zin wordt uitgesproken wordt de beklemtoonde lettergreep in 
meer of mindere mate geaccentueerd. 
Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin: 
De commisgr is van poli tie van de stad Amsterdam heeft zijn 
zilveren ambtsjubileum gevierd. 
De zin bestaat uit 13 woorden, dus 13 klemtonen. Als je echter 
de zin uitspreekt hoor je geen 13 accenten. Je hoort er 
bijvoorbeeld slechts 5 (zie de streepjes onder de lettergrepen). 
N.B. De accenten bestaan niet alleen uit toonhoogte-accenten 

(opvallende toonhoogteveranderingen). Ook duuraccenten, dat 
zijn veranderingen in de duuropbouw in de lettergreep die 
het woordaccent draagt, en de amplitude (harder, zachter) 
bepalen het accent. Je kunt ook nog een woord accentueren 
door ervoor even een pauze in te lassen. 

Waarom in het voorbeeld slechts 5 van de 13 klemtonen als 
accenten geconcretiseerd worden heeft te maken met: woordsoort, 
syntactische functie, context, betekenis van woorden en de 
persoonlijke communicatieve intentie van de spreker. Deze 
factoren zijn tot nog toe niet eenduidig vast te leggen. 
Uit het bovenstaande blijkt dat accenten mede de toonhoog
tecontour bepalen. 

10 

11 

Oe feitelijke duur van een gegeven spraakklank in een woord is niet constant, maar wordt bepaald door 
een groot aantal contextuele factoren, onder meer de plaats van die klank in het woord en de plaats 
van dat woord in de zin. 

Toonhoogtevariaties doen zich niet op alle lettergrepen even du idelijk voor, maar zelfs in 
lettergrepen waarin geen toonhoogtevariaties lijken plaats te vinden, is de toon bijna nooit geheel 
vlak, maar veeleer nauwelijks hoorbaar dalend. 
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.§4.4 Toonhoogteveranderingen 

Bij het onderzoek naar toonhoogteveranderingen in de spraak werd 
gebruik gemaakt van met behulp van een computer gestileerde 
zinnen om verschillende intonatiepatronen duidelijk zichtbaar te 
maken. 
Wanneer men namelijk de toonhoogte direct meet en probeert 
structuren te herkennen om bepaalde kenmerken van spraak te 
achterhalen, blijkt, dat de verkregen informatie veel te complex 
is. Door de gemeten toonhoogtecontouren te stileren kun je een 
grote datareductie verkrijgen zodat de verschijnselen visueel 
beter waarneembaar zijn; ze worden niet verstoord door andere 
( irrelevante) aspecten van spraak zoals mïcrointonatie 12

• De 
gestileerde zinnen werden verkregen door de analyse van de 
toonhoogtecontour van natuurlijke spraak zoals uitgevoerd door 
('t Hart et. al, 1990). Op deze contour zijn een aantal 
bewerkingen uitgevoerd voor de genoemde datareductie, zie ook 
figuur 13. Steeds werd met experimenten gecontroleerd of de 
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Figuur 13: Stilering van een toonhoogtecontour 

bewerkingen op de toonhoogtecontour de perceptie van de intonatie 
in de zin niet aantastte. De contour werd in detail wel 
veranderd, maar zo dat de perceptieve aspecten van spraak 
gehandhaafd bleven. 
De genoemde bewerkingen bestaan uit: 

12 

Resynthetiseren van het origineel 
Spraak wordt met behulp van Linear Predictive Coding (LPC) 
geanalyseerd, de toonhoogte wordt bepaald en fouten worden 
eruit gehaald. Er wordt zo een 'gladde' toonhoogtecontour 
verkregen. 

Getrouwe-kopie stileringen 
De toonhoogtecontour wordt benaderd door zo weinig 
mogelijk rechte lijnstukken (Piecewise Linear 
Approximation). 

Micro ï ntonat i e du idt op percept i ef niet waarneent>are toonhoogtevariaties. Deze zijn dus niet van 
belang voor het onderhavig onderzoek . (Zie bijvoorbeeld de met een pi j l aangegeven 
toonhoogtebeweging in figuur 13.) 
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Classificatie 
De aldus verkregen toonhoogtecontouren werden in percep
tieëxperimenten met elkaar vergeleken. Op grond hiervan 
werden een aantal verschillende klassen van toonhoogtebe
wegingen onderscheiden. Door een aantal van deze toonhoog
tebewegingen achter elkaar te zetten, kunnen dan intona
tiepatronen gegenereerd worden. 

Uit het onderzoek bleek dat een typerend kenmerk van de 
spraakmelodie of toonhoogtecontour de voortdurende afwisseling 
tussen relatief hoge en relatief lage toonhoogten is. 
Deze overgangen zijn niet abrupt (toonhoogtesprong), maar 
geleidelijk (toonhoogtebeweging). Met behulp van de indeling in 
klassen (classificatie) bleek dat een toonhoogteverandering 
binnen een toonhoogtecontour wordt gekenmerkt door: 

1 de excursiegrootte: de toonhoogte-afstand tussen "relatief 
laag" en "relatief hoog 1113 ; 

2 de snelheid van de toonhoogtebeweging: een gegeven 
toonhoogteverschil kan in kortere of langere tijd over
brugd worden; 

3 de plaats binnen de lettergreep, waar toonhoogteveran
deringen zich afspelen. 

Hieronder volgt de aldus voor de Nederlandse intonatie verkregen 
classificatie van toonhoogtebewegingen, zie figuur 14. 
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Figuur 14: Toonhoogtebewegingen in de Nederlandse taal 

13 De gemiddelde excursiegrootte in normaal gesproken Nederlands is 1/2 octaaf. 
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De tekeningetjes voor de symbolen 1 t/m 5 (behalve 4) en A t/rn 
E (behalve D) stellen de tijdsduur van één lettergreep voor. Het 
grote middengedeelte is de klinker. Duidelijk is te zien dat de 
toonhoogtebewegingen op verschillende momenten binnen de 
lettergreep kunnen aangrijpen. 
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Hoofdstuk 5: Declinatie 

Zoals gezegd is een psyche-akoestische schaal belangrijk voor het 
onderzoek naar geluidswaarneming en bij de reproduktie van 
spraak. Onderzoek naar de manier waarop iemand snelle 
toonhoogtebewegingen, zoals de accenten uit figuur 14 (§4.4), 
waarneemt, heeft aangetoond dat hiervoor de ERB-schaal van 
toepassing is. Dit houdt in dat de door een toonhoogtebeweging 
veroorzaakte prominentie van een lettergreep alleen dan niet 
afhangt van het register waarin de uiting wordt gedaan, als de 
excursiegrootte op een psyche-akoestische frequentieschaal wordt 
uitgedrukt. (Hermes & Van Gestel, 1991.) Naar aanleiding van die 
resultaten rijst de vraag of er ook bij langzame 
toonhoogteveranderingen zoals declinatie, een psyche-akoestische 
schaal van toepassing is. 
Doelstelling van dit onderzoek is te bepalen op welke frequentie
schaal de mens declinatie waarneemt. In dit hoofdstuk wordt 
declinatie nader beschreven, vervolgens wordt verklaard waarom 
de resultaten van belang zijn en beschreven hoe de experimenten 
zijn uitgevoerd. 

§5.1 Wat is declinatie 

Naast verschillende toonhoogtebewegingen ten gevolge van accenten 
(§4.4) bevat een zin meestal ook een gemiddeld geleidelijke toon
hoogtedaling (zie §4.3). Deze langzame, zich over de hele zin 
uitstrekkende daling van de toonhoogte wordt declinatie genoemd. 
In het op IPO gebruikte model van intonatie worden twee 
declinatielijnen onderscheiden, namelijk een top- en een basis
declinatielijn. Dit betekent dat er vanuit gegaan wordt dat in 
de Nederlandse spraak twee toonhoogteniveaus onderscheiden kunnen 
worden. De twee declinatielijnen lopen langzaam omlaag in de loop 
van de zin. Tijdens het spreken zal er geregeld van het ene naar 
het andere niveau een toonhoogtebeweging gerealiseerd worden. Het 
effect hiervan is dat op die manier delen van een zin of woord 
benadrukt kunnen worden met de accenten zoals vermeld in §4.4. 
Figuur 13 illustreert de gestileerde toonhoogtecontour van een 
zin. Hierin is de toplijn, de bovenste lijn, getrokken door de 
topwaarden van de beweging. De onderste lijn is de basis
declinatielijn. De afstand tussen de twee declinatielijnen wordt 
in de loop van de zin veelal kleiner. 
Niet in elke taal worden maar twee declinatielijnen 
onderscheiden. In het Engels bijvoorbeeld worden drie 
declinatielijnen onderscheiden. 
De topdeclinatielijn is niet zo duidelijk te onderscheiden omdat 
de toonhoogtecontour veelal slechts enkele accentpieken van 
kortere duur bevat, waarbij de hoogte van de pieken ook nog kan 
variëren. Daarom wordt in dit onderzoek slechts gebruik gemaakt 
van de basislijn. 

§5.2 Het belang en eigenschappen van declinatie 

In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van onderzoek aan 
declinatie en de resultaten ervan. Voor een uitvoerige 
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beschrijving verwiJs ik naar 't Hart et. al (1990). 
Spraak met stukken van constante toonhoogte klinkt monotoon of 
gaat op zang lijken. Wanneer declinatie toegevoegd wordt klinkt 
deze veel meer als spraak. Wanneer declinatie dus niet 
geleidelijk over de gehele duur van de zin gespreid is, zoals 
aangegeven in figuur 15, treden er onnatuurlijke effecten op. 

t,~L-··· --- ..... ____ r--'\ , ~ 
0 • ~ ~ ~ ~ 

0 

o 2 3--~•s 
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Figuur 15: Declinatie niet geleidelijk over de zin gespreid 

De mens is dus erg gevoelig voor declinatie in spraak, ook al is 
er slechts sprake van een klein toonhoogteverschil dat over 
langere tijd gespreid is. Het is voor synthese dus een noodzaak 
om declinatie toe te voegen om zodoende een natuurlijk klinkende 
zin te verkrijgen. 
Het blijkt dat de eindfrequentie van een declinatielijn voor 
iedere persoon erg constant is, onafhankelijk van de lengte van 
de zin. De helling van de lijn blijkt, in het algemeen voor een 
mannenstem, redelijk te voldoen aan formule 12, hier uitgedrukt 
in semi tonen per seconde. Dit is een bruikbare formule in 

-11 
t + 1, 5 

-8,5 
-t-

voor t :S 5 s 
(12) 

voor t > 5 s 

synthetische spraak, die bij het IPO gebruikt wordt voor tekst
naar-spraaksystemen. 
Voor langere of ingewikkeldere zinnen geldt deze regel niet maar 
is er sprake van zogenaamde resets. Hierbij wordt de declinatie
lijn in feite weer opnieuw gestart; men begint weer met een hoge 
frequentie die geleidelijk daalt. Deze resets worden gebruikt als 
scheiding tussen zinsdelen of om de opbouw van de zin te 
verduidelijken. 
Voor zinnen met reset gelden iets andere eigenschappen dan voor 
normale zinnen, namelijk: 

De helling van de declinatie in een zinsdeel (tussen 2 
opeenvolgende resets) is steiler dan de helling zoals die 
volgens formule 12 zou gelden voor de gehele zin; 
De helling van de declinatie in een zinsdeel is minder steil 
dan de helling zoals die volgens formule 12 zou gelden voor 
een zin met dezelfde lengte als het zinsdeel; 
De beginfrequentie in het eerst zinsdeel is lager dan de 
beginfrequentie van een even lange zin zonder resets; 
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De beginfrequentie van de zinsdelen daalt; bij ieder nieuw 
zinsdeel is de beginfrequentie lager dan bij het vorige 
zinsdeel; 
De eindfrequentie van de zinsdelen daalt; bij ieder nieuw 
zinsdeel is de eindfrequentie lager dan bij het vorige 
zinsdeel; 
De eindfrequentie van het laatste zinsdeel is hetzelfde als 
bij een zin zonder resets, 
Dus ook bij zinnen met reset blijft de eindfrequentie per 
spreker constant. 

Het lijkt soms dat resets alleen voorkomen bij pauzes in een zin 
waarbij geïnhaleerd wordt, toch is dit niet zo. Een reset kan 
voorkomen zonder inhaleren en inhaleren kan voorkomen zonder 
reset. Dit in tegenstelling met de declinatie zelf, waarvan 
verondersteld wordt dat die evenredig gaat met het uitademen. Men 
gaat er van uit dat de declinatie •automatisch' geregeld wordt, 
en niet bewust gecontroleerd is. Alleen de inzet van de begin
frequentie wordt bewust, gecontroleerd, gekozen bij het begin van 
een zin of na een reset. Door grote ervaring gaat dit heel goed 
zodat de eindfrequentie meestal gelijk is. De precieze 
eigenschappen van declinatie en de produktie van declinatie zijn 
echter nog niet geheel bekend zodat er nog sprake kan zijn van 
andere, niet ontdekte, mechanismen waarmee de mens declinatie 
regelt. 
De declinatielijn is ook van belang bij het waarnemen van 
accenten. De mens neemt deze pieken in de toonhoogte relatief ten 
opzichte van de basislijn waar. Maar, er wordt ook rekening 
gehouden met de verwachte declinatiehelling. Door ervaring met 
spraak weet men dat de declinatiehelling afhankelijk is van de 
lengte van de zin. Wanneer een zin lang is, wordt een andere 
helling verwacht dan bij een korte zin. De accenten zullen worden 
waargenomen rekening houdend met die verwachte declinatie. De 
accentpieken zullen in absolute zin dus een steeds lagere 
toonhoogte moeten hebben omdat de gemiddelde toonhoogte ook 
steeds daalt met de declinatie. 

§5.3 De opzet van de experimenten 

Bij de experimenten die gedaan werden om te onderzoeken op welke 
freqentieschaal declinatie wordt waargenomen, werden drie 
frequentieschalen onderzocht, de lineaire schaal in Hz, de 
logaritmische schaal in ST ( in dit geval gedefinieerd ten 
opzichte van 50 Hz) en de ERB-schaal zoals afgeleid in hoofdstuk 
3. Er werden drie schalen onderzocht zodat duidelijk zichtbaar 
zou zijn welke schaal het beste voldoet terwijl ook te zien zou 
zijn dat de andere schalen niet voldoen. Bovendien wisten de 
proefpersonen zelf niet met welke schaal ze bezig waren zodat ze 
alle experimenten op dezelfde manier zouden doen. 
Voor de experimenten werd een gesynthetiseerde versie van de 
uiting "MAMAMA" gebruikt als stimulus. Deze uiting bevatte 
uitsluitend declinatie als toonhoogtebeweging, de beweging 
bestond dus uit een rechte, geleidelijk dalende 1 ij n over de 
gehele duur van de uiting. 
Bij het experiment werd steeds een teststimulus met vaste 
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OMHOOG-PROEF 
variabele declinatie 1 ~hoge register 

vaste declinatie 

~ge register 

teststlmulus verigelljklngsstlmulus 

Figuur 16: Voorbeeld van een experiment 

declinatie in één register uitgesproken. Hierna volgde een 
vergelijkingsstimulus met variabele declinatie, uitgesproken in 
een ander register (zie figuur 16). De proefpersonen werd 
gevraagd de declinatie van de vergelijkingsstimulus perceptief 
gelijk te maken aan de declinatie van de teststimulus met behulp 
van het numerieke toetsenbord. 
Het aan elkaar gelijk maken van de declinatie in de test- en 
vergelijkingsstimuli gebeurde als volgt: steeds werden na elkaar 
de test- en een vergel ij kingsstimul us ten gehore gebracht, waarna 
de proef persoon moest aangeven of de vergelijkingsstimulus een 
grotere dan wel een kleinere helling moest krijgen om gelijke 
declinatie te hebben. Hierna werden de test- en 
vergelijkingsstimuli weer ten gehore gebracht, waarbij de 
vergelijkingsstimulus veranderd was volgens de aanwijzing van de 
proefpersoon. Wanneer de declinaties uiteindelijk als gelijk 
waargenomen werden moest op <return> gedrukt worden waarna het 
antwoordt geregistreerd werd. 
Het experiment bestond uit een oefensessie gevolgd door zes 
sessies met ieder zes runs. Voor iedere frequentieschaal werden 
twee onderdelen uitgevoerd, het ene met de teststimulus in een 
hoog- en de vergelijkingsstimulus in een laag-register: de 
'omlaag' -proef. Bij het andere onderdeel juist andersom: de 
'omhoog' -proef. Bij iedere run werd de teststimulus met een 
andere deel inatie aangeboden met in iedere sessie een andere 
volgorde. De vergelijkingsstimulus was bij het begin van iedere 
run monotoon, dus zonder declinatie. 
De duur van alle uitingen was O, 77 s, de declinatie volgens 
formule 12 (pagina 26) is dan 4,85 ST per seconde ofwel 3,73 ST 
over de gehele uiting. 
Omdat bij natuurlijke spraak de eindfrequentie voor iedere 
persoon vast ligt, moest dat voor het experiment ook gelden. De 
declinatie moest dus ingesteld worden door de beginfrequentie van 
de uiting te variëren. 
In het lage register eindigde iedere stimulus op een frequentie 
van 75 Hz (= 7 ST = 2, 7 ERB) , in het hoge register op een 
frequentie van 180 Hz(= 22,2 ST = 5,34 ERB). De beginfrequentie 
was variabel tussen 75 Hz en 160 Hz (= 7-20,5 ST = 2,7-4,9 ERB) 
voor het lage register en tussen 180 Hz en 301 Hz (= 22,2-31,2 
ST = 5,34-7,57 ERB) voor het hoge register. 
Voor iedere schaal is het interval van de beginfrequentie 
verdeeld in 10 equidistante stukken, genummerd van O (monotoon) 
tot en met 9 (de maximale declinatie). Met behulp van de nummers 
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van de intervallen ofwel de beginfrequenties werden de resultaten 
uitgezet in een grafiek van de betreffende schaal. Wanneer de 
nummers van de test- en vergelijkingsstimulus overeenkomen 
betekent dit dat de waarneming op die frequentieschaal geschiedt. 
Wanneer de waarneming op een ERB-schaal geschiedt, zal bij de 
omlaag-proef op de ST-schaal steeds te hoog gekozen worden 
terwijl bij de lineaire schaal steeds te laag gekozen wordt. De 
schalen zijn namelijk verschillend. Voor de omlaag-proef op de 
ST-schaal hoort bij teststimulus nr. 2 een eindfrequentie van 
8,8 ST (= 2,9 ERB) in het hoge register volgt, wanneer we op een 
ERB schaal waarnemen, een eindfrequentie van 2,9 + 2,7 = 5,8 ERB 
= 24, 3 ST, waarbij het verschil tussen het hoge en het lage 
register 2, 7 ERB is. Een frequentie van 24, 3 ST hoort bij 
stimulus nummer 1,5 in het lage register op de ST-schaal. Hieruit 
blijkt dus dat er bij een omlaag-proef op de ST-schaal een 
afwijking naar beneden is wanneer wij waarnemen op de ERB schaal. 
De teststimuli werden dus beperkt tot de nummers 2 tot en met 7 
zodat de vergelijkingsstimuli een stuk hoger, of lager ingesteld 
worden om de afwijkingen naar boven of naar beneden weer te 
kunnen geven bij de andere schalen. 
Het experiment werd door 11 personen uitgevoerd, allemaal 
studenten of medewerkers van het IPO. 
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Hoofdstuk 6: De resultaten 

§6.1 Bespreking van de grafieken 

De meetresultaten van alle proefpersonen Zl.J n in bij lage 2 
vermeld en grafisch uitgezet in figuur 17. De grafieken aan de 
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Figuur 17: Resultaten van alle proefpersonen grafisch weergegeven 

linker kant stellen steeds de omlaag-proef voor, de grafieken aan 
de rechter kant steeds de omhoog-proef. Op de horizontale as 
staat de beginfrequentie van de teststimulus, verticaal staat de 
beginfrequentie van de vergelijkingsstimulus. Van boven naar 
beneden zijn achtereenvolgens de grafieken van de test met ST
(= logaritmische-), ERB- en lineaire schaal weergegeven. 
De punten in de grafieken geven de gemiddelde waarden weer van 
de door de proefpersonen ingestelde beginfrequentie. De verticale 
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lijnen door deze punten geven de standaarddeviatie van dat 
meetpunt deze zijn ook vermeld in bij lage 3. De ruit op de 
diagonale lijn stelt de eindfrequentie van de test- en 
vergelijkingsstimulus voor. De afstand op een coördinaatas tussen 
een meetpunt (beginfrequentie) en de ruit is dus de declinatie. 
De afstand op de horizontale as hoort bij de teststimulus, de 
afstand op de verticale as hoort bij de ingestelde 
vergelijkingsstimulus. 
De diagonale lijn in iedere grafiek stelt de lijn voor waarop de 
meetpunten zouden moeten liggen wanneer we op die betreffende 
schaal declinatie zouden waarnemen. Een punt op deze diagonale 
lijn geeft namelijk op de horizontale- én op de verticale-as 
dezelfde afstand, dus declinatie, in de betreffende schaal. 
Uit de grafieken blijkt dat bij de ERB-schaal in zowel de omlaag
als de omhoog-proef de meetpunten dicht bij de diagonale lijn 
liggen. Bij de ST-schaal geldt dit, in mindere mate, slechts voor 
de omhoog-proef, de vergelijkingsstimuli liggen systematisch te 
hoog zodat ze evenwijdig aan de diagonaal liggen. Bij de omlaag
proef op de ST-schaal wij ken de resultaten sterk af van de 
diagonaal. Bij de lineaire schaal liggen de meetpunten bij de 
omlaag-proef heel dicht, of op, de diagonaal maar bij de omhoog
proef wijken ze sterk af van de diagonaal. 
Voor de vier grafieken waar de resultaten het dichtst bij de 
diagonaal liggen geldt tevens dat de standaarddeviatie daar 
steeds het laagste is, voor de lineaire schaal is de 
standaarddeviatie het allerlaagste, daarna volgt de ST-schaal. 
Tussen de omlaag- en omhoog-versies van de proeven op dezelfde 
schaal kun je een verband verwachten bij de resultaten. Wanneer 
in de omhoog-versie namelijk A aangeboden wordt en B als 
vergelijking gekozen wordt, kun je verwachten dat bij het 
aanbieden van B in de omlaag-versie resultaat A voor de 
vergelijkingsstimulus zal volgen. Wanneer de resultaten van de 
omhoog-proef in de diagonale lijn gespiegeld worden, volgt er een 
omlaag-versie. De afwijking van deze geconstrueerde omlaag-versie 
en de werkelijke omlaag-versie is een maat voor de correlatie 
tussen de omhoog- en omlaag-versie. Deze correlatie is voor 
iedere persoon voor iedere schaal uitgerekend en staan vermeld 
in bijlage 1. Wanneer de correlatie laag is, dat wil zeggen onder 
de o, 75, kun je stellen dat die proefpersoon niet consistent 
gereageerd heeft op de proeven. 
We kunnen alle proefpersonen die op 2 of 3 schalen een correlatie 
coëfficiënt hebben van< 0,75 geheel buiten beschouwing laten, 
omdat zij continu niet consistent gereageerd hebben. De 
resultaten van alleen de consistente proefpersonen zijn uitgezet 
in figuur 18. 
Voor de ST-schaal ziJn de resultaten bij de omlaag-proef 
slechter. De meetpunten wijken steeds verder van de diagonaal af 
naarmate de declinatie groter wordt. De omhoog versie vertoont 
vrijwel geen verschil. 
De grafieken voor de ERB-schaal zijn nu beter, de diagonaal wordt 
beter benaderd. Met name de omlaag-proef is veel beter. 
De meetpunten bij de lineaire schaal wijken in beide gevallen 
meer af van de diagonaal. Dit valt het sterkste op bij de omhoog
proef, er is een duidelijke trend om meer af te wijken naarmate 
de declinatie sterker wordt terwijl deze versie bij de originele 
grafiek vrijwel perfect scoorde. 
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consistente proefpersonen 

De standaarddeviaties worden over het algemeen voor alle 
grafieken iets beter, maar voor de verschillende grafieken ten 
opzichte van elkaar verandert er niet zo veel. 
Uit de grafieken blijkt dat bij de ERB-schaal de meetpunten het 
dichtst bij de diagonaal liggen zodat geconcludeerd kan worden 
dat de mens ook langzame toonhoogtebewegingen op een ERB-schaal 
waarneemt. 

§6.2 Discussie over de resultaten 

Wanneer declinatie waargenomen wordt op een ERB-schaal betekent 
dit dat we bij de proef op een ST-schaal bij een teststimulus in 
de dalende proef de bijbehorende declinatie in het lage register 
steeds te hoog kiezen. Hoe groter de declinatie van de test
stimulus, hoe sterker de afwijking. Bij de stijgende proef zal 
men steeds te laag kiezen, waarbij de afwijking ook groter wordt 
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naarmate de declinatie in de teststimulus groter wordt. Bij de 
lineaire schaal zal precies het omgekeerde gebeuren. 
In figuur 19 is een simulatie gemaakt voor het geval we op een 
ERB-schaal waarnemen en bij alle proeven precies de goede 
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' Figuur 19: Simulatie van waarnemen op ERB-schaal 

declinatie instellen. Bij de ERB schaal resulteert dit in 
meetpunten die precies op de diagonaal vallen, bij de andere 
schalen is er een afwijking zoals hierboven beschreven is. 
Wanneer we deze simulatie grafieken vergelijken met de grafieken 
uit figuur 18 blijkt dat de afwijkingen bij de ST- en lineaire 
schaal overeenkomen met de simulatie. Alleen bij de omhoog-proef 
op de lineaire schaal is de afwijking niet zo sterk, de trend is 
echter duidelijk zichtbaar. 
Omdat we in natuurlijke spraak gewend zijn aan de 
zinsduur en declinatie, zou je kunnen verwachten 
personen in plaats van gelijke declinatie van 

relatie van 
dat proef

test- en 
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vergelijkingsstimulus, de declinatie kiezen die het beste bij de 
lengte van de zin past. Deze keuze zou dan 'op het gevoel' 
gemaakt worden. De declinatie die bij de "MAMAMA" hoort is 
3, 73 ST (zie hoofdstuk 5). Controle van de resultaten of er 
misschien een afwijking in de richting van 3,73 ST was, wees uit 
dat dit niet het geval geweest is. Ook bij teststimuli die een 
declinatie van ongeveer 3,73 ST hadden zijn er geen afwijkingen 
gevonden die er op wezen dat men de voorkeur gaf aan 3, 73 ST; men 
probeerde toch steeds de test- en vergelijkingsstimuli gelijk te 
maken. 
Er kan wel geconstateerd worden dat bij de grootste declinatie 
in de teststimulus de vergelijkingsstimulus lager ingesteld wordt 
bij de omlaag-proef op de ST-schaal en de omhoog-proef op de 
lineaire schaal. Bij deze twee proeven zouden de meetpunten het 
sterkst boven de diagonaal moeten liggen. Waarschijnlijk klinkt 
de zin bij die instelling zo onnatuurlijk dat men daar lager 
instelt. 
De standaarddeviaties kunnen iets zeggen over de moeilijkheid van 
de proef. Een kleine standaarddeviatie geeft aan dat de 
proefpersonen bijna allemaal tot dezelfde conclusie gekomen zijn. 
Ze hebben dezelfde, overtuigde keuze gemaakt. Uit figuren 13 en 
14 blijkt dat de twee grafieken met de grootste afwijking van de 
diagonaal ook de grootste standaarddeviatie hebben. Deze proeven 
zijn dus moeilijker dan de andere. 
Ook uit het feit dat de standaarddeviatie bij alle grafieken van 
de consistente proefpersonen kleiner is dan bij alle 
proefpersonen blijkt dat de niet consistente personen de proeven 
moeilijk vonden. 
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Conclusie en aanbeveling 

Uit deresultaten van het onderzoek blijkt dat declinatie 
waargenomen wordt op een frequentieschaal die is afgeleid van het 
frequentie-oplossend vermogen van het gehoor, de ERB-schaal. 
Aangezien al eerder aangetoond was dat snelle 
toonhoogtebewegingen in spraak ook op een ERB-schaal worden 
waargenomen, lijkt het waarschijnlijk dat een toonhoogtecontour 
het beste op een ERB-schaal weergegeven kan worden. Alleen dan 
zullen de declinatie en de excursiegroottes van in verschillende 
toonhoogteregisters uitgesproken zinnen met elkaar te vergelijken 
zijn. 
Dit heeft verschillende consequenties. Zo zal de voorheen 
gebruikte formule voor het berekenen van de declinatie in het op 
het IPO gebruikte tekst-naar-spraaksysteem ( formule 12, 
pagina 26) bij gebruik voor vrouwenstemmen tot een sterker 
gepercipieerde declinatie leiden dan bij mannen. Dit, omdat het 
resultaat in ST/s wordt uitgedrukt. Deze formule zou dus beter 
in Eert/S uitgedrukt kunnen worden. 
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Bijlage 1: De resultaten en correlatie coëfficiënten 

Proefpersoon: A Proefpersoon: D Proefpersoon: G 
1: 245579684536 1: 225477674433 1: 215273634231 
2: 554576236634 2 : 574477226735 2 : 544375226534 
Corr. coef f. : 0.733 Corr. coeff.: 0.889 Corr. coef f. : 0.389 

3: 694727573779 3: 694522573479 3: 664422553377 
4: 567767254335 4: 537665224533 4: 567665214434 
Corr. coeff.: 0.194 Corr. coeff. : 0.913 Corr. coef f. : 0.930 

5: 332455467666 5: 322054437465 5: 312152427463 
6: 564665357925 6: 574568327922 6: 554467347721 
Corr. coeff. : 0.543 Corr. coeff. : 0.912 Corr. coef f. : 0.758 

Proefpersoon: B Proefpersoon: E Proefpersoon: H 
1: 215375644235 1: 245474644534 1: 225275654332 
2: 524274216332 2 : 554676236632 2: 554476236533 
Corr. coef f. : 0.290 Corr. coeff. : 0.511 Corr. coef f . : 0.75 4 

3 : 664421573378 3 : 684726573578 3: 694523573678 
4: 517262214131 4: 537465214132 4 : 537464214232 
Corr. coef f. : 0.604 Corr. coef f. : 0.866 Corr. coef f. : 0.927 

5: 312254467664 5: 342554467767 5: 322154437766 
6: 534264317221 6: 564468327920 6: 554465327522 
Corr. coeff.: 0.407 Corr. coef f.: 0.823 Corr. coef f. : 0.888 

Proefpersoon: C Proefpersoon: F Proefpersoon: I 
1: 215275644232 1: 235677664533 1: 225677664333 
2: 584878236636 2: 544376226432 2 : 544476236733 
Corr. coeff.: 0.836 Corr. coef f. : 0.934 Corr. coef f. : 0.920 

3 : 654423553375 3: 684524583579 3: 674523553477 
4: 537566224433 4: 537063224232 4: 547564224333 
Corr. coeff.: 0.746 Corr. coef f. : 0.657 Corr. coef f. : 0.906 

5: 322152417362 5: 332355447665 5: 322252427463 
6: 574666357923 6: 544366337722 6: 554367337821 
Corr. coef f.: 0.803 Corr. coef f. : 0.937 Corr. coeff. : 0.741 



Proefpersoon: J 
1: 225475654433 
2: 564678236634 
Corr. coeff.: 0.921 

3: 684724563579 
4: 547564234233 
Corr. coeff.: 0.858 

5: 322253447565 
6: 564668337924 
Corr. coeff.: 0.927 

37 

Proefpersoon: K 
1: 245778664434 
2: 554375226433 
Corr. coeff.: 0.867 

3: 694822573579 
4: 537563214232 
Corr. coeff.: 0.930 

5: 322355457666 
6: 554467337622 
Corr. coeff.: 0.911 
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Bijlage 2: De gemiddelde scores en bijbehorende ERB declinaties 

De gemiddelde scores per experiment met de standaarddeviatie en 
de bijbehorende ERB declinatie. De ERB declinatie (ERB D) geeft 
het nummer van de stimulus weer wanneer we op een ERB-schaal 
waarnemen. Wanneer de gemiddelden en de ERB declinatie overeen 
komen is er ook op die schaal goed gescoord op ERB schaal. 

Alle proefpersonen. 

Experiment 1: ERB omlaag 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
2,36 
1,21 
2 

3,27 
1,42 
3 

Experiment 2: ERB omhoog 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
2,45 
0,69 
2 

3,45 
1,29 
3 

Experiment 3: LOG omlaag 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
3,36 
1,80 
3,03 

4,55 
1,29 
4,58 

Experiment 4: LOG omhoog 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
1,91 
1,22 
1,21 

2,73 
1,10 
1,86 

Experiment 5: LIN omlaag 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
2,18 
1,47 
1,35 

2,18 
0,87 
2,05 

Experiment 6: LIN omhoog 

Mean: 
SD: 
ERB D: 

2 3 
2,09 
1,45 
3,08 

3,00 
1,26 
4,52 

4 
3,55 
1,21 
4 

4 
4,36 
1,75 
4 

4 
5,55 
1,44 
6,09 

4 
2,64 
1,29 
2,52 

4 
3,82 
1,78 
2,75 

4 
4,27 
1,35 
5,97 

5 
4,09 
1, 76 
5 

5 
5,00 
1,61 
5 

5 
6, 45 
1,04 
7,56 

5 
3,55 
1,44 
3,20 

5 
3,64 
1,21 
3,44 

5 
5,36 
1,21 
7,41 

6 
5,27 
1,49 
6 

6 
5,36 
1,29 
6 

6 
7,64 
1,43 
8,99 

6 
4,36 
1,43 
3,89 

6 
4,73 
1,56 
4, 14 

6 
6,45 
1,37 
8,86 

7 
5,91 
1,81 
7 

7 
6,09 
1,22 
7 

7 
8 ,oo 
1,26 

10,40 

7 
4,45 
1,97 
4 ,61 

7 
5 ,27 
1, 35 
4, 84 

7 
7,27 
2,24 

10, 30 
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Alleen de proefpersonen die bij 2 of 3 frequentieschalen 
consistent gereageerd hebben. 

Experiment 1: ERB omlaag 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 2,33 2,78 3,56 4,11 5,11 5, 67 
SD: 1,12 0,97 1,13 1,90 1,27 1,66 
ERB D: 2 3 4 5 6 7 

Experiment 2: ERB omhoog 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 2,56 3,56 4,56 5,33 5,56 6,33 
SD: 0,53 1,33 1,74 1,41 1,13 1, 12 
ERB D: 2 3 4 5 6 7 

Experiment 3 : LOG omlaag 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 3,22 4,44 5,56 6,33 7,67 7,89 
SD: 1,30 1,01 1,42 1,12 1,41 1,36 
ERB D: 3,03 4,58 6,09 7,56 8,99 10,40 

Experiment 4: LOG omhoog 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 1,67 2,67 2,78 3,56 4,33 4,44 
SD: 0,71 0,71 1,30 1,01 1,00 1,81 
ERB D: 1,21 1,86 2,52 3,20 3,89 4, 61 

Experiment 5: LIN omlaag 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 2,00 2,22 3, 33 3,44 4,67 5 ,11 
SD: 1,50 0,83 1,58 1,24 1,66 1,45 
ERB D: 1,35 2,05 2,75 3,44 4,14 4, 84 

Experiment 6: LIN omhoog 
2 3 4 5 6 7 

Mean: 1,89 3,00 4,33 5,56 6,89 7, 67 
SD: 1,17 1,00 1,12 1,01 1,05 1,50 
ERB D: 3,08 4,52 5,97 7,41 8,86 10,30 
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Bijlage 3: De standaarddeviaties per experiment 

Alle proefpersonen 

1 SD: 1,21 1,42 1,21 1,76 1,49 1,81 
2 SD: 0,69 1,29 1,75 1,61 1,29 1,22 
3 SD: 1,80 1,29 1,44 1,04 1,43 1,26 
4 SD: 1,22 1,10 1,29 1,44 1,43 1,97 
5 SD: 1,47 0,87 1,78 1,21 1,56 1,35 
6 SD: 1,45 1,26 1,35 1, 21 1,37 2,24 

Alleen de proefpersonen die bij 2 of 3 frequentieschalen 
consistent gereageerd hebben. 

1 SD: 1,12 0,97 1,13 1,90 1,27 1,66 
2 SD: 0,53 1,33 1,74 1,41 1,13 1, 12 
3 SD: 1,30 1,01 1,42 1,12 1,41 1,36 
4 SD: 0,71 0,71 1,30 1,01 1,00 1,81 
5 SD: 1,50 0,83 1,58 1,24 1,66 1,45 
6 SD: 1,17 1,00 1,12 1,01 1,05 1, 50 
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