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Summary 

This report describes some experiments carried out in IPO's Speech and 
Hearing Research Group. The aim of these experiment& was to find out 
whether subjects were able to compare the prominence of syllables accented 
by different kinds of pitch movement. lf so, the second question arises, 
whether the excursion sizes of these accent-lending pitch movements would 
be equal when they lend equal prominence to the syllable in which they 
occur. The pitch movements used were the rise, the fall, and the rise-fall, 
which is a rise immediately followed by a fall. 

The experiments consisted of adjustment runs, in which subjects ad
justed the variable excursion size of a comparison stimulus to the fixed 
excursion size of a test stimulus, is such a way that the accented syllable in 
test- and comparison stimulus had equal prominence. These experiments 
were carried out with the utterance /mamáma/, with an accented second 
syllable. 

From the results of these experiments it can be conduded that subject& 
are well able to equate the prominence of syllables accented with different 
pitch movements. Furthermore, when lending equal prominence, the rise 
and the rise-fall have equal excursion sizes. A remarkable result was that 
the fall lend more prominence than the rise and the rise-fall. 

Besides the description of the experiments, the report deals with some 
theoretical psychoacoustic concepts illuminating the theoretical background 
of the experimental work. 



SAMENVATTING 

Dit is het af studeerverslag voor Natuurkunde van 
Peter Pastoor. 
Het verslag handelt over experimenten. die op de afdeling horen en spraak van het IPO zijn 
uitgevoerd. Het ging hierbij om experimenten waarbij proef personen ongelijksoortige 
toonhoogtebewegingen in spraak perceptief met elkaar moesten vergelijken. Dit hield in dat 
ten eerste gekeken moest worden of proef personen in staat waren om prominentie (perceptieve 
opvallendheid van een lettergreep). die door ongelijksoortige toonhoogte bewegingen verleend 
wordt, met elkaar te vergelijken. Ten tweede moest bekeken worden hoe de excursiegrootte 
van de verschillende toonhoogtebewegingen zich tot elkaar verhielden. als gelijke prominentie 
verleend werd. 
De experimenten waren zogenaamde "gelijkstellingsexperimenten". Dit hield in dat proef perso
nen steeds twee toonhoogtecontouren met elkaar vergeleken. Deze toonhoogtecontouren 
bestonden uit een enkele stijging. een enkele daling. of een stijging gevolgd door een daling 
(punthoed). geplaatst op een declinatielijn (langzaam verlopende toonhoogtedaling). 
Deze accentverlenende toonhoogtebewegingen waren geplaatst op de tweede lettergreep van de 
uiting /mamáma/. De excursiegrootte van de toonhoogtebeweging van de eerste stimulus lag 
vast en die van de tweede stimulus moest zo ingesteld worden dat deze gelijke prominentie 
verleende. 
De bespreking van de experimenten wordt uitgebreid ingeleid door enkele theoretische 
begrippen die nodig zijn om de experimenten te kunnen evalueren. Door het grote aandeel van 
die theorie is de nadruk van het verslag niet zozeer op de experimenten komen te liggen. maar 
is het een afspiegeling geworden van het gehele afstudeeronderzoek. 
Wat de experimenten betreft is de uiteindelijke conclusie dat. ondanks dat de excursiegroottes 
van de ongelijksoortige toonhoogtebewegingen niet altijd aan elkaar gelijk zijn, deze toon
hoogtebewegingen qua prominentie goed met elkaar te vergelijken zijn. Bij gelijke excursie
grootte verleent de "daling" meer prominentie dan de "stijging" of de "punthoed". 
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INLBIDING 
Voor u ligt het afstudeerverslag van Peter Pastoor, student 
aan de Pedagogisch Technische Hogeschool te Eindhoven. Het 
afstudeerverslag is tot stand gekomen in het kader van afstu
deren voor het vak Natuurkunde. 
Het hele proces van afstuderen is begeleid door de heren Dik 
Hermes, medewerker van het IPO, afdeling horen en spraak, en 
Wim Maagdenberg, docent Natuurkunde aan de Pl'HN. 
De plaats van afstuderen was het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (IPO) te Eindhoven. 
Het IPO houdt zich bezig met onderzoek naar perceptie. Men 
richt zich met name op de vragen: 
Hoe percipiëren mensen informatie uit hun omgeving? (horen, 
zien) 
Hoe wordt dit verwerkt tot bruikbare informatie? (begrijpen, 
herinneren, selecteren) 
Hoe reageren zij op de verwerkte indrukken? (spreken, omgaan 
met hardware en software) 
Binnen het IPO zijn drie disciplinegroepen te onderscheiden: 
horen en spraak, zien en lezen, en cognitie en communicatie. 
Gezien mijn voorkeur "iets" te doen met geluid en onderzoek 
kwam ik op de afdeling horen en spraak. Deze afdeling houdt 
zich specifiek bezig met vragen als: 
Wat speelt zich af in de spreker en de luisteraar wanneer ze 
met elkaar communiceren door middel van taal? 
Welke aspecten van het geluidssignaal zijn belangrijk voor het 
verstaan van de boodschap? 
Evaluatie van die kennis hieromtrent geschiedt heel veel door 
te proberen om de menselijke stem zo natuurlijk mogelijk na te 
bootsen met kunstmatige middelen. (Het IPO doet ook mee aan 
twee projecten die zich daar mee bezig houden. Namelijk het 
SPICOS-project (op het gebied van dialoogsystemen tussen mens 
en computer in gesproken natuurlijke taal) en het ESPRIT
project (over spraakherkenning en -synthese)). 
Uit een aantal onderzoeksvoorstellen is gekozen voor één 
waarbij onderzocht moest worden of het mogelijk was ongelijk
soortige toonhoogtebewegingen met elkaar te vergelijken. Daar
toe hebben proefpersonen zogenaamde "gelijkstellingsexpe
rimenten" uitgevoerd. 
Al vorens de resultaten van de experimenten te interpreteren 
was een literatuurstudie noodzakelijk om de specifieke aspec
ten van de waarneming van spraak en intonatie te kunnen 
onderscheiden en gebruiken. Deze aspecten zijn verwoord in de 
eerste vier hoofdstukken van het verslag. 
Het vijfde hoofdstuk gaat dan over de door mij uitgevoerde 
experimenten, waarin de opzet, de resultaten en de interpreta
tie daarvan verwerkt zijn. 
Tenslotte wordt middels enkele opmerkingen en conclusies het 
afstudeeronderzoek besproken. 
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Hoofdstuk 1. OREN llf 'l'OONJIOOGTE1 

par, 1,1 schematische opbouw van het oor 
Het oor wordt gewoonlijk in drie delen opgesplitst: het 
uitwendig oor, het midden-oor en het inwendig oor. 
In figuur l is een schematische voorstelling van het oor 
gegeven. 

Peer, 
Overzicht ven het oor (Bruel en ICJaer, 1985) 

Het uitwendig oor bestaat uit de zichtbare oorschelp en het 
gehoorkanaal. 
Beide staan in verbinding met de buitenlucht. Het gehoorkanaal 
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 • 
Het menselijk oor is relatief ongevoelig voor geluiden van een 
lage frequentie. De gevoeligheid bij bv. 100 Hz is ruwweg 1000 
keer kleiner dan de gevoeligheid bij 1000 Hz. 

1lDe inforatie in Hoofdstuk 1 en 2 ia ontleend un Roaaing (1982), Pierce (1983) en Neraea.J 

2lDrie factoren spelen een rol bij de plaatabepalfng ven geluid. 
1. het verachil in ariOIIISttljden wea,... het geluld het linker• en rechteroor bereikt 
(dat teldt voor laag•freqente coq,onenten, ••r ook voor de t..,orele Olltlul lende ven 
hoog•frequente coq,onenten); 
2. de intensteitaverschfllen tuaaen linker• en rechteroor ven hoog·frequente ~
ten; 
3. door de oorschelp veroorzaakte verschl l len in het apectrun ven het geluid dat het 
linkeroor en het geluid dat het rechteroor bereikt. Deze zijn afhrielijk ven de plaats 
ven de geluidsbron. (Dit geldt alleen voor breedbandige aignelen).J 
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Het gehoorkanaal 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 inwendig 
oor bepaalt deze brede 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. 
Achter het trommelvlies ligt het middenoor. Hoewel het midden
oor 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 drukaanpas
sing nodig. Hiervoor zorgt de "buis van Eustachius". Deze 
verbindt het middenoor met de mondholte en gaat af en toe 
open, bijvoorbeeld bij slikken en gapen. (Als de buis van 
Eustachius zich opent kun je een soort "plop"geluidje horen 
als de buitenluchtdruk veranderd is. Denk maar aan het opstij
gen als je in een vliegtuig zit.) 
Verder zijn er in het middenoor nog de zogenaamde gehoorbeen
tjes te vinden, de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze 
verbinden het trommelvlies met het inwendig oor. 
Als het trommelvlies door geluidsgolven in trilling wordt 
gebracht, geven deze beentjes de trilling door aan het inwen
dig oor. 
Zij hebben een belangrijke functie in het boorproces. Gezamen
lijk werken ze als een hefboom, die de kracht vergroot en ze 
verbinden het relatief grote trommelvlies met het relatief 
kleine ovale venster. Zo wordt de kleine druk die een geluids
golf op het trommelvlies aanwendt, veranderd in een veel 
grotere druk op het ovale venster van het inwendig oor. 
Gezamenlijk levert dit een versterking tot 30 keer op. 
Een en ander is te zien in figuur 2. 

b C 

UNI' 2 
De fw,ctie ven de gehoorbeentjes 

In figuur 2b is te zien dat een kleinere kracht die werkt over 
een grotere afstand resulteert in een grotere kracht (ongeveer 
1,5 keer zo groot) die werkt over een kleinere afstand: het 
principe van de hefboomwerking. 
Figuur 2c laat zien hoe de drukvermeerdering (factor 20) door 
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oppervlakteverkleining tot stand komt: volgens het principe 
dat een kracht, verdeeld over een kleiner oppervlak, resul
teert in een grotere druk (p=F/A). 
Er wordt dus een totale drukvermeerdering van ongeveer 30 keer 
verkregen. 
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 
inwendig oor. Deze membranen zitten in het ovale en het ronde 
venster. 
Het inwendig oor bevat de halfcirkelvormige kanalen en het 
slakkehuis (cochlea). Het slakkehuis komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. 
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. 
In het inwendig oor worden de trillingen van de geluiden die 
we horen omgezet in electrische impulsen, die langs de zenuw
vezels naar de hersenen gaan via een gecompliceerd systeem van 
onderling verbonden zenuwbanen. 
Deze paragraaf wil ik besluiten met nog een andere schemati
sche tekening van het gehele hoormechanisme (figuur 3). 

,,, •• J 

oorschelp 

gehoorbeentje• 

.................. 1 
uitwendig oor ■iddenoor 

Het aecheni" ven het oor 

fehoorzeru, 

J 
11"natr ■-brNn 

irwendlg oor 

Geluidsgolven planten zich voort door het gehoorkanaal, prik
kelen het trommelvlies en veroorzaken mechanische trillingen 
in het middenoor. De stijgbeugel die tegen het ovale venster 
trilt veroorzaakt drukvariaties in het slakkehuis, welke op 
hun beurt weer mechanische trillingen in het basilair membraan 
opwekken. De trillingen van het basilair membraan zorgen 
ervoor dat de haarcellen, die op het basilair membraan zitten 
(zie ook volgende paragraaf), electrische impulsen naar de 
hersenen zenden via de gehoorzenuwen. 

3 cHarde geluiden tri91eren twee groepjes spieren: één groep spant het trC11111elvli" en de andere 
verplutat de stijgbeugel feta ven het ovale venster ven het frwendig oor af. 
Op deze ■-nier ..ordt een effectieve beacheraing ven zo•n 20 • bereikt. Ze treden fn werking al• het 
oor blootgesteld ..ordt ..,. geluiden ven ongeveer 85 • of hoger. Dit effect ..ordt de •akoestische 
reflex• genoemd.) 
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par. 1.2 Het slakkehuis 

par, 1.2.1 Bouw 
De bouw van het slakkehuis of cochlea is het beste te be
schrijven aan de hand van een tekening (zie figuur 4). 

ovale venster 

ronde venster 

fjpwr 4 
Net slekkehuis 

cochleelre buis 
a 

or9un ven Cortl 
•t haarcellen 

besflafr ~••n 
b 

Het slakkehuis is gevuld met vloeistof en omgeven met onbuig
zame benige wanden. 
De spiraalbuis 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 4b is te zien dat het slakkehuis iri 
twee grote ruimtes verdeeld wordt door een membraan (het 
basilair membraan): de scala vestibuli en de scala tympani4 • 
Op het basilair membraan ligt het complexe "orgaan van Corti", 
een geleiachtige massa. Dit orgaan bevat onder meer de haar
cellen. Deze haarcellen zijn 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, terwijl de buitenste rij haarcellen ongeveer 
24000 cellen bevat. 
Ter verduidelijking wordt het slakkehuis gewoonlijk uitgerold 
getekend, als een rechte, taps toelopende buis (zie figuur 5 
op de volgende bladzijde). 

4 ttieenlijk NOrdt het alekkehuis in 3 ruimtes verdeeld: de acala veatibuli, de acale tyiapenl en 
de cochleeire buia. 
Net beailair aemraen zit h•l-•l om de relatief dlnie cochleaire buis heen. De cochleafre buis Is 
voor het verheel echter niet ven belene, zodat ik hem verder buiten beschouwlne leet.) 
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Helicotrema 

ovale venster apex 

~-.-::~-
stijgbeugel 

basale kant 

UMCS 
Net alaltltehula uitgerold 

Aan de basale kant van het slakkehuis bevinden zich het ovale 
venster en het ronde venster, beide gesloten door een dun mem
braan. Aan het eind van het slakkehuis (apex) loopt het ba
silair membraan niet helemaal door tot het einde. Vloeistof 
kan van boven het basilair membraan in de ruimte eronder stro
men door deze opening, die helicotrema heet. 

par, 1.2.2 Pe werking van en in bet slakkehuis 
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 van het slakke
huis richting apex stroomt (zie figuur 6). 

-+~~. 
stijgbeugel~"""--.?) 

UNI' t 
De voortgang ven een geluidsgolf in het slekkehuis 

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 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 
membraan loopt hangt af van de frequentie van het geluid. Zij 
hangt echter ook af van de massa per lengte-eenheid van de 
vloeistof boven en onder het basilair membraan, van de massa 
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per lengte-eenheid van het membraan zelf en van de stijfheid 
van het membraan. · 
Met 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 voort
plant 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 ampli
tude van de lopende golf is hier op z•n grootst en de meeste 
energie ervan wordt geabsorbeerd, waardoor de golf uitsterft 
(zie figuur 7). 

•, Hclicau••-+ 

---- SO Hz 
2 

3 
................. __ ,,, 

4 
~ 

5 ==?()-~ 
100 Ht 

6 IOOHz 

<> lfOO Hz 
7 

a b 

Fiawr 7 
Golven die over het besileir inent,raen lopen 

De beweging van de golf in het slakkehuis is op drie verschil
lende momenten tijdens zijn beweging naar rechts weergegeven 
(zie figuur 7a). Zoals de figuur laat zien is de uitwijking 
van het basilair membraan niet sinusvormig hoewel de stijgbeu
gel 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 omhul
lende 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 7b is voor verschillende frequenties de omhullende 
van de golf getekend. Let op de plaats op het basilair mem
braan 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 bepaalde plaats op het basilair membraan waar de 
grootste amplitude op een sinusvormige trilling optreedt, en 
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die plaats hangt af van de frequentie van het geluid. Met 
plaats wordt een klein gebiedje van het basilair membraan 
bedoeld. Hier kom ik in de volgende paragraaf op terug. 
De omzetting van mechanische trillingen van het basilair 
membraan naar electrische pulsjes in de gehoorzenuwen wordt 
gerealiseerd in het orgaan van Corti. Als het basilair mem
braan trilt worden de "haren" van de haarcellen gebogen, 
hierbij pulsen genererend die via de vezels van de gehoorzenu
wen naar de hersenen gezonden worden. 

we zien dat een eerste frequentie-analyse plaatsvindt in het 
slakkehuis. Alle informatie over de frequentie van een ge
luidscomponent 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 afkom
stig is. Het blijkt echter dat deze informatie ook nog vast
ligt in de periodiciteit van de pulsreeks in de zenuwvezel. 
In de volgende paragraaf wordt kort ingegaan op de verschil
lende theorieën hieromtrent. 

Voor enkelvoudige geluidssignalen (een signaal met slechts één 
frequentie) is de gedecteerde frequentie ook de toonhoogte. 
Een normale toon (bv. de A van 440 Hz op de piano) bevat de 
grondtoon en verschillende harmonischen. Al deze frequenties 
worden door het oor gedetecteerd. N.B. Het is zelfs zo dat de 
grondfrequentie niet eens fysisch aanwezig hoeft te zijn. 
Blijkbaar leidt het gehoor door extrapolatie uit een aantal 
harmonischen een bepaalde hierbij behorende toonhoogte af. 
Complexe geluidssignalen, zoals akkoorden, bevatten verschil
lende grondfrequenties met hun harmonischen. Er worden ver
schillende toonhoogtes gedetecteerd. 

par 1.J Plaatstheorie en periodiciteitstheorie 
De frequentie-afhankelijkheid van de plaats waar de maximale 
trilling van het basilair membraan plaatsvindt, verschaft 
informatie aangaande de frequentie van de component. 
Sinustrillingen van verschilende frequenties zenden langs 
verschillende zenuwvezels boodschappen naar de hersenen, en 
omdat ons brein "weet" welke zenuwvezels de boodschappen 
hebben overgebracht kan het (als het signaal tenminste tonaal 
is, dus geen ruis bijvoorbeeld) daaruit de frequentie(s) van 
het signaal afleiden. Volgens deze theorie wordt de toonhoog
te van een samengesteld tonaal signaal dus afgeleid uit de 
plaats(en) op het basilair membraan, waar maximale stimulatie 
optreedt. 

Het blijkt dat het oor ook nog op een andere manier informatie 
omtrent de toonhoogte kan verkrijgen. Deze wordt afgeleid uit 
het zogenaamde vuurpatroon van een vezel. 
De haarcellen op het basilair membraan, die gestimuleerd 
worden, zenden hun informatie via zenuwvezels naar de her
senen. 
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. Hieruit kan informatie omtrent de frequentie van de 
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component afgeleid worden, omdat de afstand tussen de pulsen 
ongeveer één periode van de geluidsgolf weergeven, of, als er 
periodes worden overgeslagen, een veelvoud hiervan. 
Bekijk figuur 8: 
(Voor het gemak worden enkelvoudige sinussen genomen, voor 
complexe signalen geldt de theorie echter ook.) 

a 
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In de linkerfiguur is steeds het vuurpatroon getekend dat op 
de sinus af gevuurd wordt. Deze past zich steeds aan aan de 
frequentie. Soms worden twee pulsen snel achter elkaar afge
vuurd of worden er één of meerdere periodes overgeslagen. Maar 
in het algemeen wordt er op een nagenoeg vaste fase bemon
sterd. 
De verdeling van die bemonstering is in de rechterfiguur 
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 (zie figuur 8). 
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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 Se). 
N.B. Bij complexe signalen worden meer frequenties gedetec
teerd. Het oor leidt uit al deze frequenties de toonhoogte af. 
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Boof4stuJç 2. QITJIR BANDEN 

par, 2,1 Inleiding 

Alvorens ik verder kan gaan met de toonhoogte en intonatie
patronen moet ik eerst nog een psycho-akoestisch verschijnsel 
behandelen dat direct met het oor te maken heeft en waaraan 
verschillende theorieën omtrent het horen gekoppeld zijn. 

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 
verschillende 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 
geciteerd uit boekje IPO-cd). 
Op dat moment spreekt men van kritieke banden. 
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd wat kritieke banden 
zijn en in de daaropvolgende paragraaf komt het verband van 
kritieke banden met het slakkehuis aan bod. 

par, 2.2 Kritieke bandbreedte 

De kritieke bandbreedte is een belangrijk theoretisch gegeven 
om experimentele gegevens te kunnen verzamelen omtrent het 
horen. 
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 bij het meten van 
toonhoogteperceptie. 

Grof gezegd, als twee frequentiecomponenten meer dan de 
kritieke bandbreedte uit elkaar liggen, nemen we ze afzonder
lijk waar (je zou dit "uit elkaar horen" kunnen noemen) • 
Liggen deze frequentiecomponenten binnen de kritieke band
breedte dan vertonen ze onderlinge interactie en laten ons 
zwevingen, ruwheid of ruis gewaarworden (dit komt later nog 
ter sprake). 
Er volgen nu twee voorbeelden van verschijnselen, waarbij 
kritieke banden een belangrijke rol spelen. 
Beschouw allereerst figuur 9. 

5c•skeren fs het onhoorbaar worden van een geluid ten eevolge van de aenwezfghefd van een 
ander geluid] 
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In de figuur is te zien hoe de luidheid afhangt van de band
breedte van het geluid (de ruis) bij een vaste geluidsdruk en 
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 (de kritieke bandbreedte) 
blijft. Wordt de kritieke bandbreedte overschreden dan neemt 
de luidheid toe. (N.B. De intensiteit wordt gelijk gehouden). 
Breedband geluiden, bv. als van een straalvliegtuig, lijken 
daardoor luider dan pure tonen of smalband-ruis met hetzelfde 
intensiteitsniveau. De kritieke bandbreedte in de figuur met 
een centrumfrequentie van 1 kHz bedraagt 160 Hz. Simplistisch 
voorgesteld krijg je (figuur 10): 

to 

r. <.: 
j 

f 

kritieke bandbreedte 
,...,. 10 
land rond centrl.lllfrequentie 

Voor elke frequentie is er zo een kritieke band te bepalen. 
In onderstaande tabel is voor enkele centrumfrequenties de 
bijbehorende kritieke bandbreedte gegeven. En daaronder staat 
het verband tussen· de centrumfrequentie en de kritieke band
breedte grafisch uitgezet (Rossing, 1982) (zie tabel en figuur 
11). 
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Als tweede voorbeeld volgt een iets andere benadering. 
Het verschijnsel kritieke band komt ook naar voren bij het 
luisteren naar twee simultane sinustonen. 
Plomp et al. (1976) vervolmaakten een 19e-eeuwse theorie van 
Helmholtz. Zij vonden dat langzame zwevingen van de frequentie 
om een bepaalde centrumfrequentie geen gevoel gaven van disso
nantie (zoals Helmholtz 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 zwevingen niet langer hoorbaar zijn). De twee tonen klin
ken dan dissonant. 
Wordt het frequentieverschil nog groter gemaakt, dan worden 
twee afzonderlijke tonen gehoord en worden deze consonant 
ervaren. 
Schematisch voorgesteld krijg je dan (figuur 12): 

IJ ma111c 
1ewaarwordin1 

...,_ Kritieke -..C 
bandbreedte 

/o 

R Zwcvinam R 

Ul!M' 12 
Frequentieverachil ten opzichte van centNlfrequentie 

ûclijkma1i1c 
1e111·urwordin1 

R • ruwheid 

Het frequentiegebied waarbinnen de zwevingen en de ruwheid 
waargenomen worden, wordt gedefiniëerd als de kritieke band-
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breedte. De mate van consonantie en/of dissonantie van twee 
zuivere tonen zijn ook grafisch uit te zetten tegen de fre
quentie als fractie van de kritieke bandbreedte (zie figuur 
13). 

x Kritieke bandbreedte 

fipp• 13 
Consonantie als functie van de kritieke bandbr~te 

De tonen zijn consonant als het frequentieverschil klein ge
noeg is, zodat we langzame zwevingen horen, en ze zijn ook 
consonant als hun frequentie-af stand de kritieke bandbreedte 
overschrijdt. 
De consonantie- en dissonantieschalen zijn willekeurig geko
zen, maar zodanig dat de consonantie oploopt van o tot maxi
maal laan de linkerkant, terwijl de dissonantie daarentegen 
aan de rechterkant in neerwaartse richting oploopt van o tot 
l. Maximale dissonantie treedt op bij een frequentie-afstand 
van ongeveer een kwart van de kritieke bandbreedte. 

De kritieke bandbreedte kan variëren, afhankelijk van het type 
experiment om deze bandbreedte te meten. 

par. 2,3 Kritieke banden en het oor 
De kritieke bandbreedte is dus een psycho-akoestisch begrip en 
is te meten zonder dat je iets van de plaats- en de periodici
teitstheorie hoeft af te weten. 
Uit paragraaf 1.2.2 kwam naar voren dat er een verband bestond 
tussen de frequentie van een geluid en de plaats op het 
basilair membraan. 
We hebben ook gezien dat bij elke frequentie een kritieke 
bandbreedte hoort. 
De fysiologische beperkingen van het frequentie-oplossend 
vermogen van het oor zorgen ervoor dat ook het oor slechts tot 
op zekere hoogte verschillen in frequenties kan waarnemen. Het 
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oor werkt dus ook met filters met bepaalde bandbreedtes6 • 
In de psycho-akoestiek was er behoefte aan om het frequentie
oplossend vermogen te betrekken in het opmaken van een fre
quentieschaal om zo akoestische verschijnselen te kunnen 
beschrijven. Die frequentieschaal moest dan zodanig opgebouwd 
zijn dat het frequentie-oplossend vermogen van het gehoor 
gelijk was op elk punt van die schaal. 
Het blijkt dat het frequentie-oplossend vermogen constant is 
als het uitgedrukt wordt in af standen op het basilair mem
braan. Anders gezegd, het blijkt dat om de frequentie, die op 
het basilair membraan gedetecteerd wordt, een kritieke band 
zit met bepaalde afmetingen. Deze band is voor elke frequentie 
op het basilair membraan even groot. 
Men had dus behoefte aan een frequentieschaal waarop gelijke 
afstanden overeen kwamen met gelijke afstanden op het basilair 
membraan. In hoofdstuk 4 wordt wat dieper op deze psycho
akoestische schaal ingegaan. 

6 CAls "" geluid (bv. "" zuivere sinus) het oor bereikt, wordt nooit slechts één haarcel 
gestinuleerd, •ar worden naburige hurcellen ook befnvloeclt. Vooral Von Békésy (1970> heeft •t zijn 
anatomische proeven op dieren baanbrekend werk verricht.] 
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Boof4atuk 3. UPIRLMPII JNTONATI17 

PAR, 3,1 Inleiding 
Voordat de experimenten behandeld kunnen worden is het nodig 
om enkele begrippen van de Nederlandse intonatie te behande
len. De experimenten hebben betrekking op de analyse van de 
Nederlandstalige spraak en de synthetisering daarvan. 
De term intonatie heeft in linguïstische vaktaal' meer dan één 
betekenis. In dit verslag wordt het gebruik van intonatie 
beperkt tot de zogenaamde spraakmelodie (dit zijn 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 samen
hang van woorden, zinnen en toonhoogtebewegingen behandeld. 

par, 3,2 Het woord 
Elk woord heeft volgens fonologische regels' een beklemtoonde 
lettergreep. 
Voorbeelden zijn: •van, 'dat, me' lodisch, melo'die, 'lelijk, 
Amster' 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 par. 3.3 en 3.4). 

par, 3.3 pe zin 
Een zin is opgebouwd uit woorden. 
Buiten het feit dat een zin syntactisch correct moet zijn10 , 

7 a>e fnfo,...tie In dit hoofdstuk ia ontleend aan •t Hert, Collier en Cohen (1990> en Collier en 
•t Hert (1911).J 

1 lDe llngufatielc of tulwetenachep atrffft ernur, te achterhalen •t • eaaentiile k.,..rken 
zijn ven iedere natwrl IJk• Nnael fjke taal, .,..rdoor die tul ken fw,geren al• een •tet..- dat een 
verband legt tussen klrivor11 en betekenis.) 

9 tFonologie fa dat onderdeel ven de tulbeachrijving .,..rin ungegeven wordt welke oe.erveerbe· 
re verschillen in klrivor11 een betelceniaonderacheidende functie hebben. Dit ia het gevel bij 
bijvoorbeeld het klrivoraverachil tussen "P" en •bi' in het Nederlands. Het ligt een de beaia ven het 
betekenisverschil tussen •peerdN en •burd'1• 

Bij woorden els •voorkomen en voor•koaen ia de kleatoon betekeniaonderacheidend.J 

10csvntaxia ia dat onderdeel ven de taalbeschrijving dat zich bezipoudt •t de regels die 
bepalen op welke wijze woorden tot zinnen verbonden kw,nen worden.) 
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wordt een natuurlijk uitgesproken zin gekenmerkt door de 
volgende vier verschijnselen: 
1. accentuering: de perceptieve opvallendheid van één of meer 

lettergrepen in een zin. 
2. duuropbouw: de relatieve duur van de samenstellende spraak

klanken11. 
3. toonhoogtecontour: de globale perceptieve indruk van varia

ties van de toonhoogte van een volledige 
zin (spraakmelodie). 

4. declinatie: een langzaam dalend verloop van de toon-
hoogte over de hele duur van een zin12• 

De eerste drie, accentuering, duuropbouw en toonhoogtecontour, 
vertonen een nauwe onderlinge samenhang en bepalen de globale 
klankvorm van de zin. 
Zoals gezegd beperk ik me tot enkele toonhoogteverschijnselen 
die in gesproken taal een perceptief belangrijke rol spelen. 
Dat betekent dat niet de nadruk komt te liggen op accentuering 
en duuropbouw, hoewel ze zeker een rol spelen. 
Ook de declinatie wordt verder buiten beschouwing gelaten. 
Deze is wel van belang voor het natuurlijke verloop van een 
gesproken zin, doch niet zozeer voor de toonhoogtebewegingen 
die plaats vinden binnen de zin. 
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 
al of niet geaccentueerd. 
Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin: 
De commisoris van politie van de stad Amsterdul heeft zijn 
illveren 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. 
(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 commutatieve intentie van de 
spreker. Deze factoren zijn tot nog toe niet eenduidig vast te 

11 [De feitelijke cblr' van een eqeven sprukklri in een woord is niet constant, •ar wordt 
bepaald door een groot untal contextuele factoren, onder aeer de plaats ven die klri in het woord en 
de pluts ven dat woord In de zin.J 

12cToonhoogtevariaties doen zich niet op alle lettergrepen even duidelijk voor, .. r zelfs in 
lettergrepen 11urin geen toonhoogtevariatiu lijken pluts te vinden, is de toon niet geh"l vlek, ••r 
veeleer newelljks hoorbaar delend.) 
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leggen.) 
Uit het bovenstaande blijkt dat accenten mede de toonhoog
tecontour bepalen. 

Par. 3.f Toonhoogteveranderingen 
Een typerend kenmerk van de spraakmelodie of toonhoogtecontour 
is de voortdurende afwisseling tussen relatief hoge en 
relatief lage toonhoogten. 
In spraak gebeuren deze overgangen niet abrupt (toonhoog
tesprong), maar geleidelijk (toonhoogtebeweging). 
Een toonhoogteverandering binnen een toonhoogtecontour wordt 
gekenmerkt door: 

1. de excursiegrootte: de toonhoogte-afstand tussen 
"relatief laag" en "relatief hoog" 13 : 
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. 

Op grond van deze kenmerken kunnen de toonhoogteveranderingen 
in de Nederlandse intonatie gecategoriseerd worden in een 
aantal toonhoogtebewegingen. Bij de indeling is ook nog gelet 
op de richting van de toonhoogtebeweging. 
Zie ~e tabel in figuur 14: 
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UNI' H 
Toonhoogtebewegingen in de Nederlandse taal 

13[De g•icldelde excursiegrootte in no,..al gesproken Nederlands is 1/2 oktaaf.J 
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De tekeningetjes voor de symbolen l t/m 5 (behalve 4) en A t/m_ 
E (behalve D) stellen de tijdsduur van één lettergreep voor. 
Het grote middengedeelte is de uitspraak van de klinker(s). 
Duidelijk is te zien dat de toonhoogtebewegingen op verschil
lende momenten binnen de lettergreep kunnen aangrijpen. 
Een natuurlijk gesproken Nederlandse zin bevat één of meerdere 
van deze toonhoogtebewegingen. Zij vormen samen de toonhoogte
contour van een zin. 
Bijvoorbeeld: 

Ik ga van-a-vond naar de bi-os-coop. 
l A 

(een stijging op de -a- van "van-a-vond" en een daling op 
-coop van "bi-so-coop"). 
In het Nederlands kunnen tot maximaal drie toonhoogtebewegin
gen op éénzelfde lettergreep optreden. 
Bijvoorbeeld: 

Ga jij van-a-vond naar de bi-os-coop? 
lA 1A2 

(een stijging én een daling op de -a- van "van-a-vond" en een 
stijging én een daling en nóg een stijging op -coop van "bi
os-coop"). 
Zoals uit de tabel blijkt is niet elke toonhoogtebeweging ac
centverlenend. 
In dit verslag beperk ik me tot slechts een drietal accentver
lenende toonhoogtebewegingen. 
Deze accentverlenende toonhoogtebewegingen worden aangebracht 
in een geresynthetiseerde uiting ("mamama") (zie volgende 
hoofdstuk). Zo'n uiting zou je op kunnen vatten als een korte 
zin. De gebruikte toonhoogtebewegingen vormen samen de toon
hoogtecontouren. 

par, 3.s Toonhooatebeweainaen bij de experimenten 
Het verloop van de toonhoogte met de tijd is als volgt gra
fisch uit te zetten. Door op opeenvolgende tijdstippen de 
toonhoogtebewegingen te bemonsteren, bv. elke 10 ms, ontstaat 
een grafiek die er als volgt zo uitziet (figuur 15): 
(bedenk dat één lettergreep gemiddeld 200 milliseconden duurt) 
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Fjpwr 15 
WEET JE WIE DE SLEUTEL GEVONDEN HEEFT? 

Gemeten en gestylffrde toonhoogtecontour 

Duidelijk te zien zijn de declinatielijn en de verschillende 
excursiegroottes. 
Het blijkt mogelijk een gemeten toonhoogtecontour te vervangen 
door een beperkt aantal rechte lijnstukken op een zodanige 
manier dat deze "stylering" perceptief niet onderscheiden kan 
worden van het origineel. 
De styleringen of close-copy-styleringen vormen een belangrijk 
hulpmiddel bij het intonatie-onderzoek, omdat zij perceptief 
relevante zaken onaangetast laten en irrelevante details niet 
meenemen. Vanuit de gestyleerde grafiek kunnen vrij gemakke
lijk de verschillende toonhoogtebewegingen gecategoriseerd 
worden. Zie ook tabel 2. 
Met behulp van de gestyleerde grafiek en de tabel is de 
toonhoogtecontour van een zin te beschrijven. 
Bijvoorbeeld (figuur 16): 

-
Dit is een mooie grafiek 

1A 1 A 
, ... 16 
Een toonhoogtecontour •t bet,oeade toonhoogtebewegingen 
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De in de experimenten gebruikte toonhoogtecontouren zijn: 
*de punthoed, 
*de stijging en 
*de daling. 

De toonhoogtebewegingen zijn gesuperponeerd op de declinatie
lijn. 
De sterk gestyleerde toonhoogtecontour levert de volgende 
plaatjes op: (figuur 17) 

Rise 

_/ 
Rise-fall 

-soo N -- Fall ->. 
g 200 
Q,) - ' "i , ........ ___ _ 
~ 50 ...... .--i. ___ ___,__.._ __ -' ___ ___, 

0 0.3 0.6 1 0.9 

fiNl" 17 
De ati jging, de p,1nthoed en de daling 

time (s) 

De punthoed is een combinatie van een enkele stijging en een 
enkele daling. 
Beschouw figuur 18: 

In figuur 18a is een bepaalde toonhoogtecontour getekend. Het 
is een zin met één punthoed als accent. 
Deze punthoed heeft een bepaalde excursiegrootte. 
In figuur 18b is te zien dat de excursiegrootte vergroot is 
terwijl de tijdsduur van de toonhoogtebeweging gelijk is ge
bleven. Duidelijk is te zien dat de helling en de hoogte van 
de piek veranderd zijn. (Let op: het gaat hier niet over de 
amplitude, alleen de frequentie is omhoog gegaan en gedaald. 
De amplitude wordt in dit verhaal niet betrokken.) 
Bij een vergelijking tussen de twee bovenstaande contouren 
blijken de helling en de excursiegrootte verschillen in 
gewaarwording te veroorzaken. 
Willen twee punthoeden in verschillende frequentieregisters 
met elkaar overeenkomen dan moeten de helling en de excursie
grootte zodanig met elkaar overeen komen dat er voor je gevoel 
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Twee punthoeden Nt verschillende exeuraiqrootte 

precies hetzelfde gezegd en bedoeld wordt. Of dat nu met een 
hoge of een lage stem gebeurt. 
Deze wijze van vergelijken en gelijkschalen heet het geven van 
gelijke prominentie aan een geaccentueerde lettergreep. 
Hoe de contouren er uit komen te zien als gelijke prominentie 
verleend is aan twee toonhoogtebewegingen, is afhankelijk van 
de gebruikte frequentieschaal bij het weergeven van de con
tour. 
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Hoofdstuk•· IQBIB OP IIB FBIQQBNTJBSÇllllL 

par, 4.1 Lineair. logaritmisch en psycho-akoestisch 
In de natuurkunde wordt frequentie in het algemeen uitgedrukt 
in de eenheid Hertz (Hz). 
In verschillende takken van het gehooronderzoek worden andere 
eenheden gebruikt. 
In muzikale waarneming wordt de relatieve afstand tussen twee 
tonen uitgedrukt in een muzikaal interval zoals de secunde, de 
terts en het oktaaf. In deze muzikale schaal stellen gelijke 
toonsafstanden gelijke frequentieverhoudingen voor, wat feite
lijk neerkomt op het gebruik van een logaritmische frequentie
schaal. (Een toon die twee maal zo hoog moet klinken als een 
toon van 100 Hz wordt 200 Hz, terwijl een toon die tweemaal zo 
hoog moet klinken als soo Hz, 1000 Hz moet worden: beide 
verschillen een oktaaf). 
Voor het bepalen van perceptief gedefiniëerde grootheden, 
zoals luidheid, bleek een derde frequentieschaal noodzakelijk. 
Namelijk één die bepaald werd door het frequentie-oplossend 
vermogen van het gehoor. 

Een en ander resulteert er in dat toonhoogtebewegingen op drie 
verschillende frequentieschalen weergegeven kunnen worden. Zo 
komt een punthoed bijvoorbeeld er op de drie schalen telkens 
anders uit te zien (zie figuur 19): 

LIN 

ERB 

LOG 

Uaw:: J9 

t::: '.::: :~ 
t : : : : : : : : ~ 

,t t: : : : : : : : ~ 
t 

Eén toomooetecontour uitgezet op drie frequ1ntieschalen 

In de volgende paragrafen wordt de opbouw van de psycho-akoes
tische frequentieschaal, en met name de ERB-schaal, besproken 
alsmede de redenen waarom intonatie-experimenten beter op zo'n 
schaal uitgevoerd kunnen worden. 
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par, 4,2 Naar de ERB-rate schaal 
Op grond van de uitkomsten van verschillende psycho-akoesti
sche experimenten, kwam men tot een schaal die terug te voeren 
bleek op het frequentie-oplossend vermogen van het gehoor. 
Tevens bleek deze schaal overeen te komen met de anatomie van 
het basilair membraan in die zin dat gelijke afstanden op het 
basilair membraan overeenkomen met gelijke afstanden op deze 
psycho-akoestische frequentieschaal. 

Het meest gebruikt is de Bark-schaal. Deze is bij benadering 
lineair voor frequenties beneden de 500 Hz en benadert de 
logaritmische frequentieschaal voor hogere frequenties. De 
Bark-schaal is afgeleid uit metingen van het frequentie
oplossend vermogen van het menselijk gehoor, zoals gemeten bij 
experimenten aangaande luidheidsperceptie. 
Een nieuwere variant is de "equi valent-rectangular-bandwi th
rate" scale of ERB-rate schaal of ERB-schaal. 
In deze schaal zijn de kritieke banden smaller, met name bij 
lagere frequenties, dan bij de Bark-schaal. 
Voor frequenties beneden de 500 Hz is de ERB-schaal noch 
lineair (zoals bij de Bark-schaal), noch logaritmisch, maar 
ergens ertussenin. Een gedetailleerde en kwantitatieve discus
sie over deze schaal is gegeven door Glasberg en Moore (1990). 
Het voert te ver om die discussie hier ook te behandelen. Ik 
wil volstaan met het noemen van de formule voor de kritieke 
bandbreedte (ERB-schaal omrekenformule), waar zij op uit 
komen14 (zie figuur 20). 
Daaronder staan in een grafiek een aantal ERB's uitgezet tegen 
de centrumfrequentie waar zij bij horen (zie figuur 20) • 

• 
• 
• 
• 
• 

. -fleer zo 
Het aantel ERB•• els fWICtfe ven de frequentie 

Aantal ERB's, E • 21,4*LOG(4,37*f+l) 

f • frequentie 

- -111 

14[Deze vergelijking fa een IIOClificetie ven de foraule ven Greenwood (1961), dfe een beachrij· 
vfng "f ven de verietie ven de kritieke bindbreedte •t de centrUlfrequentfe. Hij hed zfjn foraule 
gebltNrd op de ..,._ det elke kritieke band correspondeerde •t een conatente efatend op het 
blaileir ~een. Hoewel de constentes in deze vergelijking verschillen ven die van Greenwood, fa de 
vergelijking ,...rfek vrijwel hetzelfde gebleven.) 
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De ERB-rate-schaal is nu zo gekozen dat bij elke frequentie 
het frequentie-oplossend vermogen precies 1 ERB bedraagt. Elke 
kritieke band is dus precies 1 ERB breed. Voor het menselijk 
gehoor welke een frequentiegebied bestrijkt van grofweg 20 tot 
20.000 Hz, kom je uit op ongeveer 35 kritieke banden. 
Daar kritieke banden gerelateerd worden aan een plaats op het 
basilair membraan (zie par. 2.3), en het basilair membraan bij 
mensen 35 Jll1ll lang is, komt 1 ERB dus overeen met 1 Jll1ll op dit 
basilair membraan. 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de experimenten die 
ik in de volgende paragraaf zal behandelen, blijkt dat ook bij 
de beschrijving van spraak-intonatie de ERB-schaal het beste 
voldoet om toonhoogtebewegingen in spraak kwantitatief te be
schrijven. 

par, 4.3 Intonatie-experimenten op drie frequentieschalen 

par. 4.3.1 Hoe het tot dusver gegaan is 
In het intonatie-onderzoek is de toonhoogte van spraak steeds 
uitgedrukt in Hz (lineair) of een logaritmische schaal, 
bijvoorbeeld halve tonen. 
Frequenties die voor de intonatie van belang zijn liggen 
meestal beneden de 500 Hz. In vrouwelijke spraak variëert de 
grondfrequentie namelijk gewoonlijk tussen de 180 an 400 Hz 
(de grondfrequentie van een vrouwelijke zangstem kan echter 
boven de 1 kHz uitkomen). De grondfrequentie van de spreekstem 
van een volwassen man ligt tussen de 80 en 200 Hz ('t Hart, 
Collier en Cohen, 1990). 

In een experiment dat opgezet was om uit te vinden of promi
nentie-verlenende toonhoogtebewegingen uitgedrukt zouden 
moeten worden in Hz of halve tonen, concludeerden Rietveld en 
Gussenhoven (1985) dat prominentie-oordelen van proefpersonen 
beter overeen kwamen met een Hertz-schaal dan een schaal van 
halve tonen. Dit resultaat was gebaseerd op vergelijkingen van 
de prominenties van lettergrepen met toonhoogtebewegingen in 
verschillende frequentiegebieden. Hun teststimuli bevatten 
zinnen die opgenomen waren van een vrouwelijke stem, welke 
geresynthetiseerd werden in een gelijk en een lager toonhoog
teregister. Zij meenden dat het voorbarig zou zijn om te 
concluderen dat prominentieverlenende toonhoogtebewegingen 
uitgedrukt zouden moeten worden in Hz, omdat ze slechts één 
kant op geëxperimenteerd hadden (hoog met laag vergelijken en 
niet andersom) • · 
Volgens Graddol (1986) is het frequentiebereik dat vrouwen 
gebruiken, uitgedrukt in halve tonen, kleiner dan dat welke de 
meeste mannen gebruiken. Maar als je het op een lineaire fre
quentieschaal uitdrukt is het frequentiebereik van vrouwen 
groter. 
Als tussen de twee schalen gekozen moet worden stelt hij: als 
intervallen in toonhoogte vergeleken moeten worden bij ver
schillende frequenties heeft een log-schaal de voorkeur. Dit 
wordt echter niet goed gemotiveerd. 
Alleen Traunmüller et al. hebben tot dusver de mogelijkheid 
overwogen dat toonhoogtebewegingen in de spraakintonatie het 
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best uitgedrukt kunnen worden in een schaal die afgeleid is 
van het frequentie-oplossend vermogen van het gehoor. Op grond 
van de gegevens van Graddol gaven zij toch de voorkeur aan de 
logaritmische frequentieschaal. 
(Literatuur geciteerd naar Hermes, 1991) 

par, 4.3.2 Problemen met drie schalen 
Bovenstaand probleem is van belang voor diverse toepassingen. 
Als iemand bv. in synthetische spraak, dezelfde prominentie 
aan geaccentueerde lettergrepen wil geven in mannelijke als in 
vrouwelijke spraak, dan moet de excursiegrootte van de toon
hoogtebewegingen gelijk zijn op de frequentieschaal waarin de 
prominentie van de toonhoogtebeweging is verkregen. 
Omdat mannen- en vrouwenstemmen ongeveer een oktaaf verschil
len, kan het verschil tussen deze benaderingen een aanzienlijk 
verschil veroorzaken. 
Bijvoorbeeld: 
Een excursie van 120 Hz tot 180 Hz in een mannelijke stem zou 
corresponderen met: 
*240-300 Hz in een vrouwelijke stem 
*240-360 Hz " " " " 
*240-325 Hz " " " " 
om gelijke promintie te verlenen. 

par, 4.3.3 welke schaal? 

op een lineaire schaal 
" " log-schaal 
" " ERB-schaal 

De manier om erachter te komen op welke schaal de excursie
grootte van de toonhoogtebewegingen waargenomen wordt, is door 
het uitvoeren van experimenten. 
Deze experimenten zijn op het IPO uitgevoerd. 
(Hermes en Van Gestel, 1991). 
Proefpersonen vergeleken de excursiegrootte van prominentie
verlenende toonboogtebewegingen in stimuli in verschillende 
frequentieregisters. 
De stimuli waren beide geresysnthetiseerd. Eén in het lage 
register (een mannenstem) en één in het hoge register (leek op 
een falsetstem). Er werd gebruik gemaakt van drie soorten 
prominentieverlenende toonhoogtebewegingen, de punthoed, de 
accentverlenende stijging en de accentverlenende daling. 
Telkens werden twee punthoeden, twee stijgingen of twee dalin
gen met elkaar vergeleken. 
De stimuli waren als volgt opgebouwd: 
Je hoorde "mamama", waarbij op de middelste "ma" de accent
verlenende toonhoogtebeweging gezet was. 
De excursiegrootte was voor de eerste stimulus vast ingesteld. 
De excursiegrootte van de tweede stimulus was variabel. Deze 
moest zodanig ingesteld worden dat gelijke prominentie bereikt 
werd, of zoals Hans •t Hart het zei: "Ze moeten dezelfde PEP 
hebben". 
De experimenten werden op drie verschillende frequentieschalen 
uitgevoerd. 
De variabele stimulus (vergelijkingsstimulus) en de vaste 
stimulus (teststimulus) hadden toonhoogtecontouren die (gra
fisch gezien) parallel liepen op: 

de logaritmische frequentieschaal; 
de psycho-akoestische frequentieschaal; 
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de lineaire frequentieschaal. 
In de ene helft van de experimenten werd de teststimulus 
voorgesteld in het lage register, terwijl de vergelijkingssti
mulus in het hoge register werd gepresenteerd. In de andere 
helft van de experimenten was het omgekeerd (teststimulus in 
het hoge register, vergelijkingsstimulus in het lage regis
ter). Zie figuur 21 voor een voorbeeld van teststimulus laag 
en vergelijkingsstimulus hoog. 

---~---
t 

Ul'M 21 
Een teststi1111lus leeg en een vergelijkingssti"lus hoog 

t 

1 
ERB 

De "mamama"-stimuli waren voorzien van een langzaam dalende 
toon over de hele stimulus (declinatie) om het als spraak te 
laten klinken en niet als zang. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de opzet van de experi
menten verwijs ik naar het artikel van Dik Hermes en Joost van 
Gestel:'The frequency scale of speech intonation! 

par, 4,3.4 Resultaten 
In figuur 22 op de volgende bladzijde is te zien hoe proefper
sonen de excursiegrootten op de verschillende schalen inge
steld hebben. De 45°-lijn is de lijn waarbij excursiegrootte 
van test- en vergelijkingsstimulus gelijk zijn in die bewuste 
schaal. Dit blijkt voor de ERB-schaal het geval te zijn. 

N.B. In het volgenQe hoofdstuk volgt een nauwkeurige beschrij
ving van de opzet van deze grafieken en hoe de gegevens er uit 
te halen zijn. 

Het uiteindelijke resultaat is dat toonhoogtebewegingen, die 
even prominent waargenomen worden (in prominentie gelijk 
geschaald worden), dezelfde excursiegrootte hebben als zij 
uitgedrukt worden in ERB's. 
Bij de LIN- en de LOG-versies liggen de resultaten niet op de 
45°-lijn. Dat wil zeggen dat excursiegroottes in zowel de LIN
als de LOG-versies niet aan elkaar gelijk waren als gelijke 
prominentie verleend werd. Als de excursiegroottes even groot 
zijn, zijn de toonhoogtebewegingen niet even prominent en als 
de toonhoogtebewegingen wel even prominent waargenomen worden, 
zijn de excursiegroottes niet gelijk. 
Uit deze resultaten blijkt dat toonhoogtebewegingen in spraak-
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intonatie het best uitgedrukt kunnen worden in de schaal die 
afgeleid is van het frequentie-oplossend vermogen van het 
gehoor, de ERB-schaal. En omdat de resultaten netjes op de 
45°-lijn liggen verdient de ERB-schaal bovendien de voorkeur 
boven een andere psycho-akoestische frequentieschaal, als het 
gaat om toonhoogtebewegingen in spraakintonatie. (Vergelijk 
bijvoorbeeld de Bark-schaal. Deze is nagenoeg lineair onder de 
500 Hz en geeft dus dezelfde resultaten als de LIN-versies van 
de gedane experimenten.) 
De experimenten van het volgende hoofdstuk zijn met gebruikma
king van de ERB-schaal opgezet. 
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Boof4stuk 5. PI BXPERIMEN'l'EN 

par, s.1 Probleemstelling 
Uit het onderzoek, besproken in hoofdstuk 4, bleek dat proef
personen goed in staat waren prominentie van in verschillende 
registers geresynthetiseerde uitingen met elkaar te vergelij
ken. 
Er werden steeds dezelfde toonhoogtebewegingen vergeleken (dus 
punthoed met punthoed, stijging met stijging en daling met 
daling). 
Een volgende stap bestaat er uit te onderzoeken of proefperso
nen in staat zijn prominentie van verschillende accentverle
nende toonhoogtebewegingen te vergelijken en hoe goed ze 
daartoe in staat zijn. 
Daartoe werden gelijksoortige gelijkstellingsexperimenten als 
besproken in hoofdstuk 4 gedaan, maar nu met verschillende 
toonhoogtebewegingen in de beide in prominentie gelijk te 
stellen syllaben. Tevens is uitgegaan van slechts één frequen
tieschaal, de ERB-schaal. 

Er zijn aanwijzingen voor dat een enkele daling minder promi
nentie verleent dan een enkele stijging of een punthoed (de 
excursiegrootte zou dus relatief groter gemaakt moeten worden 
om gelijke prominentie te realiseren). Dat zou onder meer 
afhangen van de plaats van het accent binnen de lettergreep. 
De resultaten van de experimenten zouden onder meer op boven
staande vraag een concreet antwoord moeten opleveren. 
Het belang van het vergelijken van ongelijksoortige (of 
verschillende) toonhoogtebewegingen zit hem in het feit dat in 
de Nederlandse spraak verschillende accentverlenende toonhoog
tebewegingen door elkaar gebruikt kunnen worden zonder dat de 
intonatieve betekenis van de zin verandert. Een opeenvolging 
van bijvoorbeeld een stijging en een daling, beide op twee 
geaccentueerde syllaben, kan vaak vervangen worden door twee 
punthoeden op deze geaccentueerde syllaben: 

/ " Wij gaan vanavond naar de bioscoop. 
1 A 

(\ /\ 
Wij gaan vanavond naar de bioscoop. 

lA lA 

Dit zou verklaard kunnen worden als de prominentie van een 
punthoed direct te vergelijken is met die van een enkele 
stijging of een enkele daling. 
Uitgegaan wordt van het gegeven dat de prominentie, welke een 
toonhoogtebeweging verleent aan een lettergreep, perceptief 
goed gedefiniëerd blijkt te zijn. De excursiegroottes van 
ongelijksoortige toonhoogtebewegingen in dezelfde en verschil
lende registers kunnen dus vergeleken worden. 
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Doel van de experimenten is dus ten eerste om te onderzoeken 
of proefpersonen in staat zijn prominentie, die voor ongelijk
soortige toonhoogtebewegingen verleend wordt, met elkaar te 
vergelijken, en ten tweede, hoe de excursiegrootte van de 
verschillende toonhoogtebewegingen zich tot elkaar verhouden 
als zij gelijke prominentie verlenen. 

par, s,2 Methode, opzet van de experimenten 
De experimenten zijn geschreven in de programmeertaal Pascal. 
De stimuli waren afgeleid van de uitspraak "mamama", gesproken 
door een mannelijke stem. De duur van één "mamama" was 0,77 
seconden. De tweede lettergreep droeg de klemtoon. 
Het toonhoogteverloop van de stimuli werd gemodificeerd met 
behulp van de Pitch-Synchronous overlap And Add-techniek 
(PSOLA) (Hamon et al., 1989) wat resulteerde in zeer natuurge
trouw klinkende spraak-stimuli. 
De duur en de amplitude van de stimuli zijn constant gehouden. 
De stimuli werden geresynthetiseerd met of een stijging, of 
een punthoed of een daling. Deze prominentieverlenende toon
hoogtebewegingen werden gesuperponeerd op een vast ingestelde 
declinatielijn. 
In figuur 23 is van elk van de drie een voorbeeld gegeven voor 
één excursiegrootte: 

Rise 

Rise-fall 

-soo t-1 -- Fall -· >-
~ 200 
Q) -. i 

..: 50 ----------------0 0.3 0.6• 0.9 
,,..,. 2J 
De punthoed, de stij9ing en de deling time (s) 

31 



OPZET 
Hoe waren de experimenten opgezet en wat moesten de proefper_. 
sonen doen? 

De te vergelijken stimuli waren: punthoed -- stijging 
punthoed -- daling 
stijging -- daling. 

Dit resulteerde in 3 experimenten. De opbouw van elk experi
ment is schematisch voorgesteld in figuur 24. 

/ 

UNI' 24 

experi■ent 

/ exper1■-nt 
~ experi■ent 

··••1• 0 

··••1• 2 
··••1• 3 
··••1• 4 
··••1• !5 

··••1• 6 
··••1• 7 
··••1• 8 

De opbouw ven de experimenten sch1118tisch voorgesteld 

run 

run 

run 

run 

run 

teat ...... .. .... ...... .. .... 
. ...... . ...•. 

In elk experiment werden de twee te vergelijken toonhoogtebe
wegingen steeds op vier verschillende manieren met elkaar 
vergeleken: 
beide in een hoog register, beide in een laag register, de 
teststimulus in een laag register en de vergelijkingsstimulus 
in een hoog register, en de teststimulus in een hoog register 
en de vergelijkingsstimulus in een laag register. (Het hoge 
register lag rond de 200 Hz en het lage register rond de 100 
Hz.) Dit alles werd in twee verschillende volgordes gedaan, 
hetgeen resulteerde in acht verschillende sessies per experi
ment15. 
Kijk bijvoorbeeld naar de stijging en de punthoed: 
sessie 1: punthoed hoog; stijging laag 
sessie 2: stijging laag; punthoed hoog 
sessie 3: punthoed laag; stijging hoog 
sessie 4: stijging hoog; punthoed laag 
sessie 5: punthoed laag; stijging laag 
sessie 6: stijging laag; punthoed laag 
sessie 7: punthoed hoog; stijging hoog 
sessie 8: stijging hoog; punthoed hoog. 

In elke sessie werden 
teststimuli gebruikt, 
sessie. 
De excursiegrootte kon 

zes in excursiegrootte verschillende 
hetgeen resulteerde in 6 runs per 

variëren van O tot 2 ERB. Programma-

15 lDe volgorde waarin pre1111inentieverlenende toonhoogtebewegingen voorkoaen ag geen invloed 
uitoefenen op de resultaten. Als in de ene volgorde de proafnentie op een bepaalde ...,ier gescheeld ia 
dan 111:1et die schel ing bij de C11119ekeerde volgorde van de toonhoogtebewegingen overeen koaen.J 
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technisch was er voor gezorgd dat tussne o en 2 ERB' s de 
ruimte verdeeld was in 9 gelijke stukken. Dat betekent dat men 
de beschikking had over 10 descrete excursiegroottes (excur
siegrootte o meegerekend) (zie figuur 25). 

g 1,00•2 

8 o.110•2 

• 7 0,771•2 
.! 

J 6 0,667•2 • 
• 1 5 o.ss,•2 • .. 
:1 4 0,4«•2 

î 
.. • ., .. 3 0,333•2 

= 2 0.222•2 

1 0.111•2 

0 0•2 

fipmJ§ 
Verdelin1 excuniepooU• over 2 ERB'• 

De 6 teststimuli hadden excursiegroottes die equidistant 
tussen (2/9)*2•0,889 ERB en (7/9)*2=1,556 ERB gekozen waren. 
De vergelijkingsstimulus was variabel, met in totaal 10 
equidistante waardes tussen oen 2 ERB. 
Eén run was op de volgende manier opgebouwd: 
De stimulus die als eerste gegeven werd was de teststimulus 
met vaste excursiegrootte. De tweede stimulus was de vergelij
kingsstimulus met een variabele excursiegrootte. 
De proefpersonen konden de excursiegrootte van de vergelij
kingsstimulus instellen door gebruik te maken van de numerieke 
toetsen van het toetsenbord. Telkens als zo'n toets ingedrukt 
werd hoorde je de teststimulus en de bijgestelde vergelij
kingsstimulus. Als de proefpersoon besloten had dat de beide 
stimuli eenzelfde prominentie verleenden werd met een druk op 
<return> de keuze bevestigd en diende de volgende run zich 
aan. 

Het bleek dat niet alle proefpersonen even consistent waren in 
hun beoordeling, in die zin dat als bijvoorbeeld een punthoed 
in het lage register geschaald zou worden aan een stijging in 
het hoge register, dan zou de stijging in het hoge register 
ook geschaald moeten worden naar de punthoed in het lage 
register. 
Om te zien of proefpersonen consistent waren is voor elk 
complementair sessie-paar (l en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8) als 
volgt gehandeld: 
Neem bijvoorbeeld de sessies punthoed-laag--stijging-hoog. 
(zie figuur 26) 
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Als de punten in de rechtergrafiek gespiegeld worden om de 
45°-lijn, dan zouden zij op dezelfde lijn moeten komen te 
liggen als de punten in de linkergrafiek. Van deze punten, de 
punten in de linkergrafiek en de om de 45°-lijn gespiegelde 
punten van de rechtergrafiek is de correlatiecoëfficiënt 
berekend. Liggen deze punten mooi op één lijn, dan is de 
correlatiecoëfficiënt hoog, en hebben de proefpersonen consis
tent gerespondeerd. Liggen ze niet op één lijn dan hebben zij 
niet consistent gerespondeerd en is de correlatiecoëfficiënt 
laag. 
Er waren 9 proefpersonen die elk de 3 experimenten, bestaande 
uit 8 sessies, gedaan hadden. Voor het vaststellen van de 
correlatiecoëfficiënt waren steeds 2 sessies (sessie-paren) 
nodig. Zo kwam men dus aan 12 correlatiecoëfficiënten per 
proefpersoon. 

Om over de resultaten van de experimenten iets te kunnen 
zeggen was het dus van belang dat de proefpersonen een vol
doende mate van consistentie behaalden over alle experimenten. 
Daarom is gekozen voor die proefpersonen, die voor minstens 8 
sessieparen (in totaal dus) een correlatiecoëfficiënt hoger 
dan 0,7 scoorden. 
Op deze manier bleven er 6 proefpersonen over waarvan de 
resultaten uitvoerig beschouwd werden. 

Iedereen vond de experimenten moeilijk. De sessies in dezelfde 
registers vond men minder moeilijk dan de sessies in verschil
lende registers. Men was zich niet goed bewust waar op gelet 
moest worden. Men mocht niet op muzikale intervallen letten, 
omdat het daar niet om te doen was. Bij de stijging-daling
sessies werd soms meer geschaald alsof het om één toonhoogte
contour ging en niet om twee afzonderlijke contouren, aldus de 
proefpersonen. 
De vergelijking van de daling-stijging-contouren vond iedereen 
het moeilijkst. 
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par, 5.3 De resultaten 

par, 5.3.1 opbouw grafieken 
De resultaten van de proefpersonen zijn uitgezet in een 
grafiek die als volgt opgebouwd is (zie figuur 27): 

Ffpw: 27 
Opbouw trafiek 

B 

Punt.hoed 
St.i.jgi.ng 

• 
o • 

.. 
• 

.. .._ ............. ____ ,... 
a 3 4 ' 

Op beide assen is een verdeling aangebracht in eenheden van de 
gebruikte frequentieschaal (ERB's). 
Horizontaal is het register van de teststimulus weergegeven en 
verticaal het register van de vergelijkingsstimulus. 

Alvorens de grafiek verder te bespreken moeten nog twee 
termen, de hoge en de lage declinatielijn behandeld worden. 
In figuur 28 is aangegeven wat verstaan wordt onder de hoge en 
de lage declinatielijn voor de verschillende toonhoogtecontou
ren. 

hop deel lnatfel ijn 

----. ·-

\ l•t• decllnatfelfjn 

-----\-- . ------
-- --.;,_- -------,~---

UNKP 
Not• en late declfnatlelfjn 

Als de lage declinatielijn in het lage register zat, lag het 
eindpunt op 75 Hz en als de lage declinatielijn in het hoge 
register zat lag het eindpunt op 180 Hz. 
De hoge declinatielijn loopt parallel aan de lage declinatie
lijn. De plaats van die lijn is afhankelijk van de ingestelde 
excursiegrootte. 
Als we nu weer figuur 27 beschouwen: 
Het midden van het ruitje, tevens beginpunt van de lijn onder 

35 



een hoek van 45°, geeft de eindpunten van de lage declinatie
lijnen weer. De lage declinatielijn ligt namelijk vast. Om dit 
punt te markeren is gekozen voor een symbool, in dit geval een 
ruitje. 
Trek vanuit dit punt een lijn naar de x-as en je krijgt de 
waarde van het eindpunt van de lage declinatielijn van de 
teststimulus (in ERB's). Trek vanuit dit punt een lijn hori
zontaal naar de y-as dan krijg je het eindpunt van de lage 
declinatielijn van de vergelijkingsstimulus (ook in ERB's). 
Deze twee punten voor de vergelijkingsstimulus en de teststi
mulus gelden als referentie. 

De lijn onder een hoek van 45° graden met de assen stelt de 
grafiek voor waarop de resultaten zouden komen te liggen als 
proefpersonen de prominentie ingesteld zouden hebben met exact 
gelijke excursiegroottes van de test- en vergelijkingsstimuli. 
De lengte van die lijn wordt bepaald door de maximaal in te 
stellen excursiegrootte van de gebruikte toonhoogtebeweging in 
de toonhoogtecontour. 
Bijvoorbeeld (figuur 29): 

eindpunt la9e declinatielijn 

- - - - - . -\ ·1....__ aaxiaale excur•i~rootte 
(• len9te van de lijn) 

FJawr: 29 
Excuraiegrootte bepaald door eindpunten declfnatfelfjnen 

Als we weer kijken naar figuur 27 en weer lijntjes trekken 
naar de x- en de y~as vanuit het eindpunt van de 45° -lijn dan 
levert dat ook weer twee ERB-waardes op, één van de teststimu
lus en één van de vergelijkingsstimulus. 
Het verschil van de twee waardes op de y-as levert de maximaal 
in te stellen excursiegrootte van de vergelijkingsstimulus, 
uitgedrukt in ERB's. 
In figuren met deze opzet zijn de resultaten van de proefper
sonen verwerkt. Een voorbeeld is te zien in figuur 30. 
Hierin is de punthoed de teststimulus (en dus uitgezet op de 
x-as) en is de stijging de vergelijkingsstimulus (uitgezet op 
de y-as). 

De x-coördinaat van een gegevenspunt ( +) geeft het eindpunt 
van de bovenste declinatielijn van de teststimulus weer. 
Een lijntje vanuit dat punt naar de x-as levert een aantal 
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ERB's op. Het verschil van deze waarde en de waarde van de x
coördinaat van het eindpunt van de lage declinatielijn levert 
de excursiegrootte in ERB's van deze teststimulus op. 
De y-coördinaat van een gegevenspunt ( ♦) geeft het gemiddelde 
eindpunt van de hoge declinatielijn van de vergelijkingsstimu
lus van 6 proefpersonen weer. 
De projectie vanuit dat punt naar de y-as minus de y-waarde 
van het eindpunt van de lage declinatielijn levert de gemid
deld ingestelde excursiegrootte van de vergelijkingsstimulus 
uitgedrukt in ERB's op. 
De verticale streep door het gegevenspunt ( ♦) geeft de stan
daarddeviatie ten opzichte van de gemiddelde waarde aan. 

Als in het algemeen de gegevenspunten op de 45°-lijn liggen 
zijn de excursiegroottes van de teststimuli en de vergelij
kingsstimuli precies even groot ingesteld. 
Als de gegevenspunten boven de 45°-lijn liggen, is aan een 
bepaalde excursiegrootte van de teststimulus een hogere 
excursiegrootte van de vergelijkingsstimulus toegekend. 
Een conclusie is dan dat, bij gelijke excursiegrootte, de 
toonhoogtebeweging in de teststimulus meer prominentie ver
leent, dan de toonhoogtebeweging in de vergelijkingsstimulus. 
Eenzelfde soort verhaal geldt als de gegevenspunten onder de 
45°-lijn liggen. 

par, s,3,2 opbouw tabel 
De resultaten van de proefpersonen zijn ook in een tabel uit 
te zetten. 
Zie bijvoorbeeld onderstaande tabel, die bij de grafieken van 
de punthoed-laag en de stijging-hoog hoort (figuur 31). 

De tabel is opgedeeld in 6 kolommen, met bovenaan de excursie
grootte van de teststimulus. 
Daaronder volgen 2 keer 2 rijen die afkomstig zijn van de 
sessies: 
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2 3 
Mean: 2.67 3.33 
SO: 0.52 0.52 

2 3 
Mean: 2.67 2.67 
SO: 1.21 0.82 

UNI' 31 
Tebel •t .-iddeldea en atendaarddevtatle 

punthoed-laag--stijgi~g-hoog en 
stijging-hoog--punthoed-laag. 

4 5 6 7 
4.17 5.00 5.50 6.17 
0.98 0.63 0.84 0.75 

4 5 6 7 
3.17 4.83 4.83 6.83 
1.17 0.98 0.98 1.17 

De eerste rij van de beide sessies geeft de gemiddelde, door 
de proefpersonen ingestelde excursiegrootte, weer. 
De tweede rij geeft de standaardafwijking weer. 
In de bijlage 1 zijn alle tabellen voor de consistente proef
personen voor alle experimenten opgenomen. 

par. s,3.3 Bespreking resultaten 
In de bijlage 2 zijn alle grafieken van de resultaten van de 
sessies van de consistente proefpersonen opgenomen. 

Bij elke grafiek staan steeds twee toonhoogtebewegingen onder 
elkaar vermeld. De bovenste genoemde toonhoogtebeweging is die 
van de teststimulus, de onderste is van de vergelijkingsstimu
lus. 
Naast elkaar staan telkens de sessie-paren die omgekeerd 
worden. De sessies in hetzelfde register staan steeds bij 
elkaar, evenals de sessies in verschillende registers. 
Zo worden steeds blokken van 4 grafiekjes verkregen. 

Voor alle experimenten geldt dat twee stimuli in dezelfde 
registers makkelijker te vergelijken zijn dan twee stimuli in 
verschillende registers. Dit blijkt uit de grootte van de 
standaarddeviatie bij de verschillende sessie-paren van de 
experimenten. 

De resultaten bij het stijging-punthoed experiment laten zien 
dat proefpersonen over het algemeen gelijke excursiegroottes 
instellen om gelijke prominentie te verlenen. 
Er is wel te constateren dat bij een stijging als teststimulus 
en een punthoed als vergelijkingsstimulus, deze als de regis
ters verschillen, een behoorlijke standaarddeviatie geven. 

Duidelijk te zien bij het daling-punthoed experiment is dat 
aan een bepaalde excursiegrootte van de punthoed een lagere 
excursiegrootte van de daling wordt toegekend. Evenzo wordt 
aan een bepaalde excursiegrootte van de daling een hogere 
excursiegrootte van de punthoed toegekend. Dit geldt zowel 
voor de conditie waarin test- en vergelijkingsstimulus in 
hetzelfde als wanneer ze in verschillende registers worden 
aangeboden. 
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Ook hier geldt weer dat vergelijking in verschillende regis
ters meer spreiding veroorzaakt dan in dezelfde registers. 
Vooral de vergelijking van teststimulus laag en vergelijkings
stimulus hoog levert een behoorlijke spreiding, hoewel de 
gemiddeldes, zoals genoemd, nagenoeg op één lijn liggen. 

De daling-stijging sessies laten, op één sessie na, een lage 
spreiding van de resultaten van de proefpersonen zien. Dat 
geeft aan dat proefpersonen in dit geval goed overeenstemden. 
Heel duidelijk is te zien dat, als een daling als teststimulus 
aangeboden wordt, de excursiegrootte van de vergelijkingssti
mulus (de stijging) groter is. 
Als de stimuli in verschillende registers zitten is er iets 
meer spreiding in de resultaten. 
De grafiek van de daling als teststimulus in het lage register 
en de stijging als vergelijkingsstimulus in het hoge register 
geeft met name bij de grotere excursiegroottes een grote 
afwijking. Vergelijking van de correlatiecoëfficiënten van de 
consistente proefpersonen levert dat er drie mensen met een 
erg lage correlatiecoëfficiënt zijn voor de sessies van de 
daling in het lage register en stijging in het hoge register. 

par, s.3.4 Discussie 
De resultaten laten zien dat de gelijkheid van prominentie van 
verschillende toonhoogtebwegingen niet persé een gelijke 
excursiegrootte van die toonhoogtebewegingen inhoudt. 
Bij het punthoed-stijging experiment blijkt dit wel het geval 
te zijn, maar bij het punthoed-daling experiment en het 
stijging-daling experiment blijkt duidelijk dat, bij gelijke 
excursiegrootte, aan een daling meer prominentie verleend 
wordt dan aan de stijging en de punthoed. 
Proefpersonen gaven de punthoed respectievelijk stijging een 
grotere excursiegrootte dan de daling om gelijke prominentie 
te verkrijgen. 

De mate van moeilijkheid bij het vergelijken van twee stimuli 
in verschillende registers is groter dan bij vergelijking in 
dezelfde registers. 
Deze conclusie mag getrokken worden op grond van de resultaten 
die laten zien dat vergelijking van verschillende toonhoogte
bewegingen in hetzelfde register minder spreiding en dus een 
goede overeenstemming van de proefpersonen opleveren. 
De gemiddelde tendens van de toonhoogtebewegingen in verschil
lende registers is hetzelfde als in gelijke registers. 
De grotere spreiding die optreedt bij de resultaten in ver
schillende registers, kan daarom toegeschreven worden aan de 
moeilijkheid om twee verschillende toonboogtebewegingen in 
verschillende registers te vergelijken en niet aan het feit 
dat je "appels" met "peren" aan het vergelijken zou zijn. 

Vergelijking van de resultaten met de literatuur levert een 
verrassend resultaat omdat daarin steeds naar voren is ge
bracht dat de stijging effectiever is in het verlenen van 
prominentie dan de daling. Dat wil zeggen dat er een kleinere 
excursiegrootte van de stijging nodig is ten opzichte van de 
excursiegrootte van de daling om gelijke prominentie te verlenen. 
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Deze conclusies waren gebaseerd op experimenten van Van 
Katwijk en Govaert (1967), waarbij de toonhoogtebewegingen op 
gesynthetiseerde klinkers gezet waren. De klinkers waren 
onderling gescheiden door segmentjes ruis. Dit gaf de indruk 
van een uiting die bestond uit een afwisseling van s-en en 
klinkers, bijvoorbeeld sisosesij. 
Zij varieerden de plaats van een toonhoogtebeweging (een 
stijging of een daling) in een uiting en vroegen aan proefper
sonen welke lettergreep geaccentueerd werd. Het bleek dat 
proefpersonen veel sterkere voorkeur hadden voor een bepaalde 
lettergreep, wanneer deze met een stijging werd geaccentueerd, 
dan wanneer deze met een daling werd geaccentueerd. 
De conclusies van hen, dat daarom de stijging meer invloed 
heeft op de prominentie dan de daling, is door de resultaten 
van de door mij uitgevoerde experimenten weerlegd. Zij gingen 
uit van andere condities en waren meer gericht op de plaats 
van de toonhoogtebeweging binnen de lettergreep met betrekking 
tot prominentie. 

Voor de punthoed en de stijging geldt dat gelijke prominentie 
ook gelijke excursiegrootte van de beide toonhoogtebewegingen 
inhoudt. Voor de daling ten opzichte van zowel de stijging als 
de punthoed geldt dat een kleinere excursiegrootte nodig is om 
gelijke prominentie met die twee te verkrijgen. 
Hoewel bij vergelijking van ongelijksoortige toonhoogtebewe
gingen de excursiegrootte niet steeds gelijk was, bleek het 
wel mogelijk om ze met elkaar te vergelijken. 
Dus zou het mogelijk zijn om, op grond van te verlenen promi
nentie aan toonhoogtebewegingen, verschillende toonhoogtecon
touren voor een zin te gebruiken, zonder dat de intonatieve 
betekenis wezenlijk aangetast wordt. Op dit gebied is nog niet 
veel onderzoek verricht. Wellicht dat de resultaten van de 
experimenten bijdragen tot een stap in die richting. 
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Hoofdstuk•· SLOT 

De afstudeerperiode heeft zich vooral gekenmerkt door inten
sief met de stof bezig zijn. Het leeuwedeel van de afstudeer
periode stond in het teken van het eigen maken van het jargon 
en het bestuderen van theorie. 
Allereerst is het belangrijk iets van de werking en de opbouw 
van het oor te weten. Daarbij komen de natuurkundige begrippen 
als toonhoogte en kritieke banden naar voren, die nodig zijn 
voor het kunnen begrijpen en evalueren van de experimenten. 
In de experimenten moeten verschillende toonhoogtebewegingen, 
zoals die voorkomen in natuurlijke Nederlandse spraak, met 
elkaar vergeleken worden. 
om met begrippen als excursiegrootte, prominentie, toonhoogte
contour en dergelijke om te kunnen gaan ia een soort basis
studie van de Nederlandse intonatie noodzakelijk. 
De resultaten van experimenten die gedaan zijn om te onder
zoeken op wat voor soort frequentieschaal de mens geluid 
percipiëert (met name spraak), zijn gebruikt om de frequentie
schaal te kiezen waarop mijn experimenten plaats moesten 
vinden. Dit blijkt de ERB-rate-schaal te zijn, een psycho
akoestische frequentieschaal. 
Proefpersonen hebben, op die schaal gemaakte, toonhoogte
bewegingen in prominentie aan elkaar gelijkgesteld. Daarbij 
ging het om vergelijking van ongelijksoortige toonhoogtebewe
gingen als de punthoed, de daling en de stijging. De variabele 
waarmee men prominentie moest instellen was de excursiegrootte 
van de toonhoogtebeweging. 
De uiteindelijke conclusie is dat, ondanks dat de excursie
grootte van de ongelijksoortige toonhoogtebewegingen niet 
altijd aan elkaar gelijk zijn, deze toonhoogtebewegingen qua 
prominentie goed met elkaar te vergelijken zijn. Bij gelijke 
excursiegrootte verleent de daling meer prominentie dan de 
stijging of de punthoed. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 

Tabellen met gemiddelde ingestelde excursiegroottes 
en standaarddeviatie. 

punthoed--stijging 

punthoed-laag, stijging-laag punthoed-hoog, stijging-hoog 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Neen: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Neen: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

2 
2.67 
0.82 

2 
1.67 
0.52 

3 
3.17 
0.41 

3 
2.67 
0.52 

4 
3.83 
0.41 

4 
3.67 
0.52 

5 
4.83 
0.41 

5 
4.67 
1.37 

6 
6.00 
o.oo 

6 
5.17 
0.75 

punthoed-laag, stijging-hoog 

2 
2.67 
0.52 

2 
2.67 
1.21 

3 
3.33 
0.52 

3 
2.67 
0.82 

4 
4.17 
0.98 

4 
3.17 
1.17 

5 
5.00 
0.63 

5 
4.83 
0.98 

6 
5.50 
0.84 

6 
4.83 
0.98 

punthoed-laag, daling-laag 
2 

1.67 
0.82 

2 
2.83 
0.41 

3 
2.50 
1.76 

3 
3.50 
1.05 

4 
3.00 
1.10 

4 
5.00 
1.10 

5 
4.17 
1.47 

5 
5.33 
0.82 

6 
4.83 
0.75 

6 
6.50 
1.22 

punthoed-laag, daling-hoog 
2 

2.17 
1.60 

2 
2.50 
0.84 

3 
2.50 
1.38 

3 
3.67 
0.82 

4 
3.33 
1.03 

4 
4.17 
1.17 

5 
4.33 
2.07 

5 
5.33 
1.03 

stijging-laag, daling-laag 

2 
3.00 
o.oo 

2 
1.00 
o.oo 

3 
4.00 
o.oo 

3 
2.00 
o.oo 

4 
5.33 
0.52 

4 
3.00 
o.oo 

5 
5.83 
0.41 

5 
4.00 
o.oo 

stijging-laag, daling-hoog 

2 
3.33 
1.2½ 

2.00 
1.10 

3 
3.67 
1.37 

3 
2.00 
o.oo 

4 
4.00 
1.26 

4 
2.83 
0.41 

5 
5.17 
1.94 

5 
4.17 
0.75 

6 
5.50 
1.97 

6 
6.00 
o.oo 

6 
6.83 
0.75 

6 
4.83 
0.41 

6 
5.17 
1.83 

6 
4.83 
1.17 

7 
6.67 
0.82 

7 
6.50 
0.84 

7 
6.17 
0.75 

7 
6.83 
1.17 

Neen: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Nean: 
SD: 

Neen: 
SD: 

2 
2.17 
0.41 

2 
1.67 
0.52 

3 
3.17 
0.98 

3 
2.50 
0.84 

4 
3.67 
o.52 

4 
3.83 
0.41 

5 
4.33 
0.82 

5 
5.00 
0.63 

punthoed-hoog, stijging-laag 
2 

2.50 
0.55 

2 
2.33 
0.82 
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Bijlage 2 

Grafieken van de resultaten van consistente 
proefpersonen, gerangschikt per experiment en 
per frequentieregister. 
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