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SAMENVATTING 

In dit project is onderzocht of carillonklokken met 

een grote terts geprefereerd worden t.o.v. de klokken 
met een kleine terts. De opnamen van de klokken zijn 
gedigitaliseerd waarna in een experiment volgens de 
methode van paarsgewijze vergelijkingen is getoetst 
welke klokken geprefereerd worden. 

Ook is er een fysische meting gedaan om te onder

zoeken of er een verschil ontstaat in klankkleur en 

in de spektra bij verschillende aanslagsterkte van 
een klok. 
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INLEIDING 

Het geluid van een carillonklok is opgebouwd uit een 

groot aantal deeltonen, die elk een verschillende 

uitklinktijd, amplitudeverloop en frequentie hebben. 

De deeltonen van alle klokken hebben een aparte naam 

en een aantal deeltonen vormen een harmonische reeks 

met een bepaalde frequentieverhouding.(zie tabel 1) 

De deeltonen zijn afhankelijk van het profiel van de 

klok. 

TABEL 1 

NAAM 

grondtoon(hum) 

priem(fundamental) 

kleine terts 

quint 

oktaaf 

grote deciem 

duodeciem 

dubbeloktaaf 

IDEALE FREQUENTIEVERHOUDING 

0.5 

1.0 

1. 2 

1. 5 

2.0 

2.5 

3.0 

4.0 

De deeltonen ontstaan door trillingen van het mate

riaal van de klok. Op de klok zijn verschillende 

knoop-en buiklijnen te onderscheiden. Er bestaan 

meridiaanknooplijnen en cirkelknooplijnen. Iedere 

deeltoon heeft nu zijn eigen knopenpatroon (zie 

tek.l). 
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Een kenme~kende eigenschap van carillonklokken is de 
aanwezigheid van de kleine terts. De kleine terts is 

de 3e deeltoon met een ideale frequentieverhouding 

van 1.2. Muziek voor carillonklokken is dan ook 

meestal in mineur geschreven. 

Het spektrum van de traditionele kleine tertsklok is 
geheel anders dan dat van andere instrumenten. 
Klokgeluiden harmoniseren of combineren met andere 
instrumenten in een muzikale compositie vereist 

altijd voorzorgsmaatregelen. Het is niet verbazing

wekkend dat klokkengieters al meer dan 100 jaar 

geprobeerd hebben om het geluidsspektrum van de klok 

te wijzigen. 

om ook majeur muziek te kunnen spelen heeft men in 
een periode van 13 jaar grote tertsklokken ontwikkeld 
en in 1985 de eerste gemaakt. De grote terts heeft 

een frequentieverhouding van 1.25. 

Dit verslag beschrijft o.a ook de digitalisering van 

de opnamen van grote en kleine tertsklokken m.b.v. 

een computer en de opzet van het experiment dat 
toetst in hoeverre de grote tertsklokken geprefereerd 
worden t.o.v. de kleine tertsklokken. 

The major-third (a) venus the minor third bell (b). 
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!.OPNAME EN DIGITALISERING 

De klokken zijn opgenomen van het rijdend kleine 

tertscarillon en het rijdend grote tertscarillon van 

de firma Eijsbouts in Asten. De 37 kleine tertsklok

ken stonden los ondersteboven op de grond in een 

ruime kamer en de microphones stonden in de deurope

ning (zie tek.2 situatie 1). Deze klokken zijn 

tijdens de opnamen handmatig aangeslagen. 

De beiaard met de grote tertsklokken stond op een 

onderstel van een vrachtwagen en was voor de deur

opening van een loods geplaatst. De microphones 

stonden in het midden van de loods (zie tek.2 

situatie 2). Op deze manier hebben we geprobeerd een 

reciproke situatie te creëren met de opname van de 
kleine tertsklokken. De grote tertsklokken zijn vanaf 
het klavier aangeslagen. De klokken zijn opgenomen op 

een videorecorder met een PCM-converter met een 

samplefrequentie van 20kHz. 

situatie 1 situatie 2 

G') G) 00 e 0 

00 00 
0 C, 

00 0 0 Mie 

---4, 0 • 0 
MIC 

1 1 1 

' 

tek.2 
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Om op een comfortabele manier te kunnen werken met de 
signalen werden de analoge tapesignalen ingelezen in 
een computer. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 

hard-en software van het IPO-spraaksysteem. Het ana

loge signaal werd daarin bemonsterd met een frequen

tie van 20 kHz, waarbij elke sample werd omgezet in 

een 16 bit digitaal woord. Na digitalisering was de 

rij getallen visueel te maken op een beeldscherm 
waarna er met behulp van een 'muis' gesegmenteerd kon 
worden. Er werd gesegmenteerd vanaf het aanslagpunt 
totdat de klok bijna was uitgeklonken. Na gesegmen

teerd te zijn werd het klokgeluid opgeslagen in een 

zgn. n-file,d.w.z. een serie samples die wordt voor

afgegaan door een standaard (ILS) informatieblok 
waarin dingen zoals monsterfrequentie, aantal 

bits/sample en filelengte zijn opgeslagen. Nadat alle 
klokken in een n-file waren opgeslagen zijn ze allen 

genormaliseerd naar eenzelfde maximumwaarde om dyna
mische verschillen eruit te halen. 

De kleine tertsklokken staan in het n-file onder de 

naam N:kkts .. en de grote tertsklokken onder de naam 

N:kgts ... 

De klok in N:kktsl en de klok in N:kgts2 komen op· de 

chromatische schaal overeen met es. Zo komen N:kkts2 
en N:kgts3 overeen met D5 en N:kkts3 en N:kgts4 met 
ES. Hierna loopt het op volgens de chromatische 
schaal. 

De melodie die we gebruikt hebben (zie appendix 1 ) 
is samengesteld m.b.v. het programma CARSCORE. Met 

dit programma wordt na invoer van een inputfile elke 

klok volgens de partiture opgelijnd en alle klokken 

punt voor punt bij elkaar opgeteld. De melodieën zijn 
opgeslagen in n-files. 
De listing van het programma, geschreven in FORTRAN, 

is te vinden in appendix 2. 
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2.SPEKTRUMMETING 

Om te onderzoeken of er een verschil ontstaat in 

klankkleur en in de spektra bij verschillende 

aanslagsterkte van een klok hebben we een intensi

teitsmeting gedaan met de kleine en de grote terts

klokken. 
We hebben een kleine tertsklok aangeslagen met hamer

afstanden van 6,7,8,9,10,11,12 en 13 cm. De hamer was 

hierbij gescharnierd en daardoor werd de klok elke 

keer op dezelfde plaats aangeslagen. Ons doel hierbij 

was om te onderzoeken of, als functie van toenemende 

aanslagsterkte, behalve de intensiteit ook het 

spektrumprofiel systematisch verandert. Tevens was 

het doel om na te gaan of zulke profielveranderingen 

ook hoorbaar zijn. 

De verschillende klokgeluiden zijn op band opgenomen 

en daarna gedigitaliseerd en genormaliseerd m.b.v. de 

computer. Van de klokken met hamerafstand 6,8,10,12 

cm hebben we een A-t diagram gemaakt m.b.v. een data

analyser. Na toepassing van een Fourriertransformatie 

kregen we een A-f diagram waarvan we een grafiek· 

hebben gemaakt (zie fig.1) De doorgetrokken grafiek 

is het spektrum van de klok met een hamerafstand van 

6cm, dat relatief overeenkomt met een geluidssterkte 

van O dB, en de gestippelde grafiek is het spektrum 

van de klok met een hamerafstand van 12cm, dat 

overeenkomt met een geluidssterkte van 16 dB. In 

fig.1. is te zien dat in beide spektra het oktaaf 

geschaald is op O dB. Links van het oktaaf ligt de 

doorgetrokken grafiek boven de gestippelde grafiek en 

rechts van het oktaaf is het net andersom. Dit 

betekent dat er een spektrumverschuiving ontstaat met 

het oktaaf als 'draaipunt'. 
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Bij de grote tertsklokken hebben we intensiteitsme
tingen gedaan met de bes4-klok, de es6-klok en de 
bes7-klok. Elke klok hebben we een aantal malen van 

zacht naar hard aangeslagen. Uit de spektra blijkt 
dat de resultaten hetzelfde zijn als bij de kleine 

tertsklok. (zie fig.2,3,4) 

Een conclusie die we hier uit kunnen trekken is dat 
over het gehele spektrum bij een zachte aanslag de 
lagere harmonische en bij een harde aanslag de hogere 
harmonische naar boven komt. 

Alle klokgeluiden van deze intensiteitmeting hebben 

we opgenomen en m.b.v. de computer gedigitaliseerd en 

geschaald, zodat alle klokgeluiden subjectief even 
luid klonken. Nu blijkt dat er tussen de zachts aan
geslagen klok en de hardst aangeslagen klok toch nog 
een duidelijk hoorbaar verschil is. Hoewel de klok 
zelf als een lineair systeem beschouwd kan worden, is 
dit niet waar voor de botsing tussen de klepel en de 

klokwand. Bij grotere aanslagsterkte wordt de 
contacttijd tussen klepel en wand korter (zie ref.1), 

hetgeen ertoe bijdraagt dat de hogere harmonische 
naar boven komen. 

Maar omdat we tijdens het volgende experiment de 
aanslagsterkte van de klokken binnen een klein bereik 

hebben gehouden, hebben we geconcludeerd dat dit 
hoorbaar verschil voor ons experiment geen invloed 
heeft. 

8 



3.0PZET VAN HET EXPERIMENT 

Met behulp van een experiment in de vorm van een 

luisterproef zal onderzocht worden welke variant van 

de carillonklokken geprefereerd wordt. Er is gekozen 

voor de methode van paarsgewijze vergelijkingen. 

3.1 De methode van paarsgewijze vergelijkingen 

De methode van paarsgew1Jze vergelijkingen is een 

voorbeeld van een psychometrische schalingsmethode. 

Het doel van zo'n schalingsmethode is het achterhalen 

van de relatie tussen fysische grootheden en subjec
tieve sensaties. Perceptie kan dus beschouwd worden 
als het afbeelden van één of meer fysische grootheden 
op een interne subjectieve schaal. Zo'n schaal kan!
dimensionaal zijn, maar kan ook een multi-dimensiona

le ruimte voorstellen. 

Als een stimulus meerdere keren aan een proefpersoon 

wordt aangeboden, zal hij niet elke keer tot dezelfde 

subjectieve gewaarwording leiden; er zal een bepaalde 
kansve.rdeling over de interne subjectieve schaal zijn 

Voor een 1-dimensionale schaal heeft Thurstone gepos
tuleerd dat dit de normale verdeling zal zijn (zie 

ref.2 p 159), waarbij het gemiddelde van de normale 

verdeling de gezochte schaalwaarde is. In fig. 5 is 

de normale verdeling getekend met de schaalwaarde. 

fig.5 
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Bij de methode van paarsgewijze vergelijkingen worden 
aan een proefpersoon steeds 2 stimuli na elkaar 
aangeboden, waarna de proefpersoon moet beoordelen 
welke stimulus 'groter' is met betrekking tot het 
betreffende attribuut (bv.luidheid of geluidskwali
teit). 
In fig.6 zijn de verdelingen van de subjectieve sen
saties voor 2 stimuli getekend. We zien dat een sen
satie voor stimulus s2 een grotere schaalwaarde heeft 

dan voor stimulus sl, maar we zien dat het toch voor 
kan komen dat sl 'groter' wordt beoordeeld. 

fig.6 

Het doel van de schalingsmethode is het achterhalen 
van de schaalwaarden s. Zoals we zullen zien in 
par.3.2 kunnen deze schaalwaarden afgeleid worden uit 
de resultaten van een experiment volgens de methode 
van paarsgewijze vergelijkingen. 
Een groot voordeel van deze methode is het feit dat 
van de proefpersonen alleen een vergelikend subjec

tief oordeel gevraagd wordt: zij hoeven niet te 
zeggen hoeveel stimulus sl 'groter' is dan stimulus 
s2. Dit laatste heeft als nadeel dat de normen van 

de proefpersonen verschillend zijn en dat de normen 
gedurende het experiment veranderen. 

10 



3.2 Verwerking van de experimentele gegevens 

Stel dat in totaal N maal aan 1 of meerdere proefper

sonen de stimuli sl en s2 voorgelegd worden. Het 

resultaat zal zijn dat in f 12 gevallen stimulus s2 

'groter' wordt beoordeeld dan stimulus sl. 

fjk is dus het aantal keren dat stimulus k 'groter' 
wordt beoordeeld dan stimulus j. 

Uit deze aantallen kunnen fracties berekend worden: 

pjk• fjk/N • 
In fig. 7 is de kansverdeling van de 'afstand' op de 

subjectieve schaal van de stimuli jen k getekend. 

Het gemiddelde van deze verdeling is Xjk-sk-sj. Het 
gearceerde oppervlak komt overeen met de kans dat de 
stimulus k 'groter' wordt beoordeeld dan stimulus j, 

dus met Pjk . 

0 

fig.7 Kansverdeling van de 'afstand' van 2 stimuli. 

In een tabel van de cumulatieve normale verdeling kan 

de bij Pjk behorende standaardafwijking opgezocht 

worden (zie ref 2. pag.428). Deze standaardafwijking 

is nu een maat voor de afstand 0-Xjk' oftewel voor 

Xjk, die in figuur 7 aangegeven. We kunnen sk-sj 
gelijkstellen aan de standaardafwijking van de 

verschilverdeling. 

11 



Deze methode kan ook uitgebreid worden tot meerdere 

stimuli. We zullen aannemen dat de standaarddeviaties 

van alle verdelingen gelijk zijn. De getallen fjk' 

Pjk en Xjk gaan nu over in matrices F,P en X. 
Voor de matrixelementen geldt: 

fk j - N - fjk 
pk j - 1 - pjk 

Xkj - -Xjk 

De matrices worden volledig bepaald door de elementen 

onder de diagonaal. Omdat geen paren met 2 dezelfde 
stimuli voorkomen, zijn de diagonaalelementen niet 

gedefinieerd. Maar omdat Xjk een maat is voor het 
verschil tussen 2 schaalwaarden, stellen we X . . 

J J 

gelijk aan 0. 

De schaalwaarden si kunnen nu geschat worden met de 

matrix X (zie fig.8 en fig.9). 

0 Xl2 Xl3 Xl 4 0 XS6 xs, Xss 

x21 0 x23 x24 x6s 0 x6, x6s 

x31 x32 0 x34 x,s x,6 0 x;s 

x41 x42 x43 0 xas xa6 xa, 0 

fig.8 fig.9 

Dit zijn de matrices met de getalwaarden die gebruikt 

zijn voor ons experiment, nml. 4 verschillende stimu

li in 2 verschillende oktaven, nl. het 6e en 7e 

oktaaf (zie appendix 3). Dit betekent dat er per 

matrix 6 verschillende paren ontstaan, dus in totaal 

12 paren. Zo krijg je 12 vergelijkingen van de vorm 

Xj k - sk - sj , waarmee 8 schaalwaarden si bepaald 
moeten worden. 

12 



Met de kleinste kwadratenmethode is het mogelijk de 

beste schattingen voor de schaalwaarden te bepalen. 

Volgens ref.2 pag.170 leidt deze methode tot de 

volgende formule voor de schaalwaarden: 

s -k 

1 

N 

N 

L 
j-1 

Dit komt neer op het middelen van de elementen van de 

k-de kolom van de matrix X. Hiermee is een eenvoudige 

methode gevonden om de stimuli te schalen met behulp 

van de experimentele gegevens. 

~ Preparatie van de stimuli 

We hebben 2 verschillende versies van elke klok, 

nl.grote en kleine terts, tot onze beschikking. Deze 

zijn gebruikt in 2 verschillende versies van 

dezelfde melodie nl. één in d klein en één in d groot 

(zie appendix 1 ). Ook zijn er 2 verschillende 

versies van één melodie nl. één in het 6e oktaaf en 

één in het 7e oktaaf. 

Als we de klokken combineren met de melodieën krijgen 

we in totaal 8 stimuli (zie appendix 3 ). Bij de 

methode van paarsgewijze vergelijkingen combineren we 

een stimulus met elke andere stimulus. We combineren 

geen stimuli in de verschillende oktaven. Zo krijgen 

we in totaal 12 paren. Tijdens het experiment 

presenteerden we aan de proefpersonen 3 series van de 

12 paren. Dit betekent dat van elk proefpersoon 3 

meetpunten beschikbaar zijn. 

13 



De volgorde van de paren is van belang: paren die 1 
stimulus gemeen hebben moeten een maximale afstand 
krijgen om herkenning door de proefpersoon te voor
komen. Verder moet de volgorde van presentatie van de 

paren in elke serie verschillend zijn. 

Ook mag één stimulus binnen eenzelfde paar niet 
altijd als eerste voorkomen. Door de stimuli op deze 
manier te balanceren worden eventuele ongewenste bij
effecten, zoals herkenning voorkomen. (zie ref.3) 
De presentatievolgorde die binnen dit experiment is 

gebruikt is te vinden in appendix 3 . 
De stimuli zijn vanaf de computer opgenomen op een 
videoband. Tussen 2 stimuli van één paar was 2 
seconden pauze ingelast en tussen 2 paren 10 
seconden. Voordat een paar begon werd het paarnummer 

vermeld. De proefpersonen kregen eerst een proefserie 
te horen van 3 paren zodat ze konden gewennen aan de 
melodie en de tijd tussen twee melodieen en tussen 
twee paren. Daarna kregen ze de eerste serie te 
horen waarna de band even werd stopgezet voor een 
kleine pauze. De tweede en derde serie kregen de 
proefpersonen zonder onderbreking te horen. 

14 



3.4 Resultaten en conclusies 

Het experiment is voorgelegd aan in totaal 37 

willekeurige personen in de leeftijd van 20 tot 47 

jaar. Er is onderscheid gemaakt tussen muzikaal en 

niet-muzikaal getrainde personen wat resulteerde in 
12 niet-muzikaal getrainde personen en 25 muzikaal 

getrainde personen. De resultaten zijn te vinden in 
appendix 4,5 en 6. Uit deze resultaten zijn de 
schaalwaarden van de 8 stimuli berekend met de metho
de van par.3.2. De schaalwaarden zijn ook te vinden 

in appendix 4,5 en 6, maar ziJn in fig. 10 nog eens 
uitgezet onder elkaar langs een lijn. 

8 7 

8237 

1 111 

3 4 

1 

11 

56 4 

2 1 6 5 

® '---L-....l.----'-...l..--_.__. _ _._..J-___._ __ ~ 

2 13 8 5 7 6 4 

11 1 1 1 1 1 

Fig.10: Schaal, geconstrueerd uit de resultaten van 

het experiment. ©=totalen proefpersonen 

@=niet-muzikale proefpersonen 
Q) = muzikale proefpersonen 
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De schaal die uit een experiment volgens de methode 

van paarsgewijze vergelijkingen kan worden verkregen 

is een intervalschaal met afstanden. 

Uit fig. 10, © kan geconcludeerd worden dat stimulus 

4 bij de totale proefpersonen als meest welluidend 

wordt ervaren en stimulus 8 als het minst welluidend. 

Verder is het verschil in welluidendheid tussen 4 en 

6 veel groter dan tussen 5 en 6. 

Wat betreft de niet-muzikaal getrainde personen 

blijkt dus dat de combinaties kleine tertsklok, 

mineur melodie, 7e oktaaf en kleine tertsklok, majeur 

melodie, 7e oktaaf (stimuli 5 en 6) het meest gewaar

deerd wordt De combinatie grote tertsklok, majeur 

melodie en grote tertsklok, mineur melodie, 7e oktaaf 

(stimuli 7 en 8) wordt het minst gewaardeerd. 

wat betreft de muzikaal getrainde personen blijkt dat 

de combinatie grote tertsklok, majeur melodie, 6e 

oktaaf (stimulus 4) het meest gewaardeerd wordt en de 

combinatie kleine tertsklok, majeur melodie, 6e 

oktaaf (stimulus 2) het minst gewaardeerd wordt. Het 

verschil in welluidendheid tussen de overige stimuli 

is ontzettend klein. 

we zien in fig.10, @dat het bereik van de schaal:.. 

waarden kleiner is dan die in fig.10, @. Dit bereik 

is een maat voor de mate van overeenstemming in de 

beoordelingen binnen een groep. Zoals te zien is in 

fig.10,@ en@ de eensluidendheid groter dan in de 

groep in fig.10, @. 
De conclusie van het experiment kan dus zijn dat over 

het algemeen de niet-muzikaal getrainde personen de 

kleine tertsklokken het hoogst waarderen (stimuli 

1,2,5,6). Bij de muzikaal getrainde personen wordt 

de combinatie grote tertsklok, majeur melodie, 6e 

oktaaf het hoogst gewaardeerd (stimulus 4). 
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Om na te gaan of dezelfde conclusie getrokken kan 

worden als we alleen de data bekijken van die 

personen die consequent hebben beoordeeld, hebben we 

alleen de data van die proefpersonen verwerkt, die 

minstens vijf paren consequent hebben beoordeeld. 

De resultaten zijn te zien in appendix 7. 

Verder hebben we daaruit nog drie groepen gemaakt, 

nl. één met personen die duidelijk de kleine 

tertsklokken prefereren, een tweede met personen die 

duidelijk de grote tertsklokken prefereren en een 

derde middengroep met personen die zowel kleine 

tertsklokken als grote terstsklokken prefereren. 

De resultaten van de consequente proefpersonen uit de 

eerste groep zijn te zien in appendix 8 en de 

resultaten van de consequente proefpersonen uit de 

tweede groep zijn te zien in appendix 9. 

De schaalwaarden zijn in fig.11 nog eens onder elkaar 

langs een lijn uitgezet. 

3 287 

1 111 

78 34 

11 11 

5 1 236 

1 111 

1 5 6 

1 1 1 

162 

111 

78 

11 

4 

5 

1 

4 

Fig.11: Schaal, geconstrueerd uit de resultaten van 

het experiment:l•totale consequente personen 

2=eerste groep (prefereert kleine 

tertsklokken) 

3•tweede groep (prefereert grote 

tertsklokken) 
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Wat betreft de eerste groep (fig.11,@) blijkt dat de 

stimuli 3,4,7,8 (grote tertsklokken) duidelijk 

onderscheiden worden van de stimuli 1,2,5,6 (kleine 

tertsklokken). 

Deze groep prefereert duidelijk de kleine tertsklok 

met daar uit springend de combinatie kleine terts

klok, mineur melodie, 7e oktaaf (stimulus 5). 

Wat betreft de tweede groep (fig.11,@) blijkt dat de 

stimuli 1,2,5,6 (kleine tertsklokken) duidelijk 

onderscheiden worden van de stimuli 4,7,8 (grote 

tertsklokken). Stimulus 3 ligt tussen de stimuli 2 en 

6 in, d.w.z. dat de combinatie mineur melodie op een 

grote tertsklok in het 6e oktaaf niet mooi gevonden 

wordt binnen een groep die over het algemeen toch de 

grote tertsklok prefereert. 

Wat betreft de totale consequente personen (fig.11,@) 

blijkt dat deze schaal bijna dezelfde verdeling heeft 

als die van de totalen proefpersonen ( f ig .10, {P) 
Het enige verschil is de omwisseling van het meest 

linkse gedeelte maar die verschillen zijn zo klein 

dat dit te verwaarlozen is. Ook is het bereik iet·s 

groter, d.w.z. dat de eensluidendheid in de groep met 

consequente proefpersonen groter is dan die in de 

groep van de totale proefpersonen. 

Hieruit kunnen we concluderen dat, als we de eerste 

groep met de tweede groep mengen, we ook een menging 

van de schalingen krijgen (zie fig.11,Q)). 

Dit is ook wel te verwachten t.a.v. de indeling van 

de groepen. 

18 



Het is ons duidelijk geworden dat we een tweedeling 
hebben gekregen; er is namelijk een groep die de 
combinatie grote tertsklok, majeur melodie, 6e oktaaf 
prefereert en er is een andere groep die de combina
tie kleine tertsklok, mineur melodie, 7e oktaaf 

prefereert. De overige combinaties komen niet echt 
sterk naar voor. 
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APPENDIX 2 
------------------------------------------------------

C CREATE CARILLON SCORE; HOUTSMA, 20 5 90 
C 

PROGRAM CARSCORE 
IMPLICIT INTEGER*2 (I-N) 
INTEGER*4 I,J,IS,IT,ITOT,ibeg 
integer*2 IH(210000),IA(600000),NUL(256) 
byte NAM(64),NAMS(64),NAAM(64) 

l N•INALF('WRITE SCORE NAME: ','N:',NAMS) 
IF (N.EQ.0) STOP 'OK' 
CALL FLCREATE (NAMS,0,0,IERR) 
IF (IERR.NE.0) STOP 'FLCREATE--ERROR' 
WRITE(*,'(''$WRITE INPUT FILE NAME: '')') 
READ(*,'(64Al)') NAAM 
OPEN(UNIT•l0,FILE•NAAM,STATUS•'OLD') 
DO 5 I•l,600000 !CLEAR SCORE ARRAY 

IA(I)•O 
5 CONTINUE 

READ(10,'(I4)')NM 
READ(10,'(I8)') IS 
DO 50 IN•l,NM !NOOTINNAME PER MAAT 

print '(''$HOEVEEL NOTEN IN MAAT '',I2,'' ? '')', IN 
READ(l0,'(I4)') M 
DO 30 IM•l,M ! GET REL TIME AND NAME 

READ ( 1 0 , . ' ( F 1 0 . 4 ) ' ) T 
ITmINT(T*IS)+l+(IN-l)*IS 
READ(l0,'(62Al)') (NAM(J),J•3,64) 
NAM( 1 )•'N' 
NAM( 2) •' : ' 
LFIL•NFXST(NAM) 
CALL FOPEN (NAM,LFIL,2,1) !OPEN BELL FILE TO READ 
CALL RREAD (2,NUL,256) !READ DUMMY HEAD 
DO 10 I=0,lfil-2 !READ IN BLOCKS OF 256 SAMPLES 

CALL RREAD (2,IH(I*256+1),256) 
10 CONTINUE 

ibeg•lfil-2 
DO 12 I•(IBEG)*256+2,210000 
IH(I)=0 

12 CONTINUE 
DO 15 I=l,210000 !ADD BELL TO SCORE 

IA(IT+I)=IA(IT+I)+IH(I) 
15 CONTINUE 
30 CONTINUE 
50 CONTINUE 

DO 51 I=l,256 
NUL(I)•0 

51 CONTINUE 
CALL FOPEN (NAMS,0,1,-1) !TEMPORARILY FILL HEADBLOCK 
CALL RWRITE (l,NUL,256) !OF SCORE ARRAY 
ITOT=IS*NM 
I=l 

55 CALL RWRITE (l,IA(I),8000) 
ITOT•ITOT-8000 
I=I+8000 
IF (ITOT.GT.-50000) GO TO 55 
CALL RCLOSE (l,IVAR) 
CALL IDRILS ( NAMS, IERR, 20000. ) 
IF (IERR.NE.0) STOP 'IDRILS--ERROR' 
PRINT'('' RESULTS FILE '',64Al)', NAMS 
GO TO 1 
END 

2'1. 



APPENDIX 3 

DE STIMULI 

BETEKENIS VAN DE NUMMERS: 

l• kleine terts klok in kleine tertsmelodie 
2• kleine terts klok in grote tertsmelodie 
3• grote terts klok in kleine tertsmelodie 
4• grote terts klok in grote tertsmelodie 

5• kleine terts klok in kleine tertsmelodie 

6• kleine terts klok in grote tertsmelodie 

7• grote terts klok in kleine tertsmelodie 
8• grote terts klok in grote tertsmelodie 

PRESENTATIEVOLGORDE: 

SERIE 1 SERIE 2 

laag 
laag 

laag 
laag 

hoog 

hoog 
hoog 
hoog 

SERIE 3 

PAAR STIMULI PAAR STIMULI PAAR STIMULI 

1 1-4 1 7-5 1 
. 

8-6 

2 7-6 2 1-3 2 3-2 

3 3-2 3 8-7 3 6-7 

4 5-8 4 2-3 4 2-1 

5 3-1 5 8-6 5 5-6 

6 6-5 6 4-1 6 3-1 

7 4-2 7 5-6 7 2-4 

8 5-7 8 1-2 8 8-5 

9 3-4 9 4-3 9 3-4 

10 8-7 10 6-7 10 5-7 

11 1-2 11 8-5 11 1-4 

12 6-8 12 2-4 12 7-8 
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APPENDIX 4 

TOTALEN PROEFPERSONEN ( 1 

PAAR VOORKEUR 

j-k j-k 

1-2 64-47 

1-3 56-55 

1-4 48-63 

2-3 56-55 

2-4 45-66 

3-4 41-70 

5-6 51-60 

5-7 65-46 

5-8 67-44 

6-7 67-44 

6-8 56-55 

7-8 63-48 

SCHAALWAARDEN: 51• 0.009 

52• -0.105 

53= -0.090 

54~ 0.187 

S5= 0.095 

S6• 0.095 

S7= -0.078 

sa- -0.112 

T/M 37) 

8237 

111 1 

pk j 

0.577 

0.505 

0.432 

0.505 

0.405 

0.369 

0.459 

0.586 

0.604 

0.604 

0.505 

0.568 

1 

11 

56 

1 

Xk j 

0.194 

0.013 

-0.171 

0.013 

-0.240 

-0.335 

-0.103 

0.217 

0.264 

0.264 

0.013 

0.171 

4 

--------------------------> 
beter 
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APPENDIX 5 

TOTALEN NIET-MUZIKALE PROEFPERSONEN ( 1 T/M 12) 

PAAR VOORKEUR pk j Xkj 
j-k j-k 

1-2 20-16 0.556 0.141 

1-3 21-15 0.583 0.210 

1-4 23-13 0.639 0.356 

2-3 25-11 0.694 0.507 

2-4 19-17 0.528 0.070 

3-4 19-17 0.528 0.070 

5-6 18-18 0.500 0.000 

5-7 28- 8 0.778 0.765 

5-8 25-11 0.694 0.507 

6-7 28- 8 0.778 0.765 

6-8 21-15 0.583 0.210 

7-8 24-12 0.667 0.432 

SCHAALWAARDEN: s1- 0.177 

S2= 0.109 

S3= -0.162 

S4= -0.124 

SS= 0.318 

S6= 0.244 

S7• -0.275 

S8= -0.287 

8 7 3 4 2 1 6 5 

1 1 1 1 1 

-----------------------------> 
beter 
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APPENDIX 6 

TOTALEN MUZIKALE PROEFPERSONEN ( 1 T/M 25) 

PAAR VOORKEUR pk j Xkj 

j-k j-k 

1-2 44-31 0.587 0.220 

1-3 35-40 0.467 -0.083 

1-4 25-50 0.333 -0.432 

2-3 31-44 0.413 -0.220 

2-4 26-49 0.347 -0.393 

3-4 22-53 0.293 -0.545 

5-6 33-42 0.440 -0.151 

5-7 37-38 0.493 -0.018 

5-8 42-33 0.560 0.151 

6-7 39-36 0.520 0.050 

6-8 35-40 0.467 -0.083 

7-8 39-36 0.520 0.050 

SCHAALWAARDEN: S1= -0.074 

S2= -0.208 

S3= -0.061 

S4= 0.343 

S5= -0.005 

S6= 0.030 

S7= 0.005 

sa- -0.030 

2 13 8 5 7 6 4 

11 111 

-------------------------------> 
beter 
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APPENDIX 7 

----------------------------------------------------
TOTALE PREFERENTIES CONSEQUENTE PROEFPERSONEN ( 1 T/M 25) 

PAAR VOORKEUR pkj Xkj 

j-k j-k 

1-2 42-33 0.560 0.151 

1-3 36-39 0.480 -0.050 

1-4 32-43 0.427 0.184 

2-3 38-37 0.507 0.018 

2-4 31-44 0.413 -0.220 

3-4 23-52 0.307 -0.504 

5-6 34-41 0.453 -0.128 

5-7 43-32 0.573 0.184 

5-8 41-34 0.547 0.128 

6-7 47-28 0.627 0.324 

6-8 38-37 0.507 0.018 

7-8 43-32 0.573 0.184 

SCHAALWAARDEN: Sl= -0.021 

S2= -0 . 088 

S3= -0.118 

S4= 0.227 

S5= 0.046 

S6= 0.118 

S7= -0.081 

S8= -0.083 

3 287 1 5 6 4 

1 1 1 11 1 1 

--------------------------------> 
beter 
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APPENDIX 8 

----------------------------------------------------
TOTALE PROEFPERSONEN EERSTE GROEP CONSEQUENT ( 1 T/M 5) 

PAAR VOORKEUR pk j Xk j 

j-k j-k 

1-2 8-7 0.533 0.083 

1-3 13-2 0.867 1.112 

1-4 12-3 0.800 0.842 

2-3 13-2 0.867 1.112 

2-4 14-1 0.933 1.498 

3-4 7-8 0.467 -0.083 

5-6 6-9 0.400 -0.253 

5-7 15-0 1. 000 3.090 

5-8 14-1 0.933 1. 498 

6-7 13-2 0.867 1.112 

6-8 12-3 0.800 0.842 

7-8 12-3 0.800 0.842 

SCHAALWAARDEN: Sl=- 0.509 

S2= 0.632 

S3=-0.577 

S4=-0.564 

S5= 1.084 

S6= 0.552 

S7•-0.840 

S8•-0.796 

78 34 162 5 

1 1 Il Il 1 1 

--------------------------> 
beter 
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APPENDIX 9 

----------------------------------------------------
TOTALE PROEFPERSONEN TWEEDE 

PAAR VOORKEUR 

j-k j-k 

1-2 13-11 

1-3 11-13 

1-4 1-23 

2-3 10-14 

2-4 4-20 

3-4 2-22 

5-6 5-19 

5-7 3-21 

5-8 4-20 

6-7 4-20 

6-8 5-19 

7-8 9-15 

SCHAALWAARDEN: Sl=-0.432 

S2=-0.320 

S3=-0.268 

S4= 1.019 

S5=-0.732 

S6=-0.241 

S7= 0.449 

S8= 0.524 

5 

GROEP CONSEQUENT 

pkj 

0.542 

0.458 

0.042 

0.417 

0.167 

0.083 

0.208 

0.125 

0.167 

0.167 

0.208 

0.375 

1 236 

1 1 1 

78 

11 

( 1 T/M 

Xkj 

0.106 

-0.106 

-1.728 

-0.209 

-0.963 

-1.385 

-0.813 

-1.150 

-0.963 

-0.963 

-0.813 

-0.319 

4 

---------------------> 
beter 
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