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Samenvatting 

De natuurlijkheid van spraak is o.a. afhankelijk van het ritme van 
een zin. Als er een ritme met een zin meegetikt wordt, blijkt dat 
de tikken niet samenvallen met het begin van de lettergrepen, maar 
op een ander moment in de lettergreep. 
Dit moment van optreden van een lettergreep wordt het P-centrum 
(Perceptual centre) genoemd. Een reeks lettergrepen/geluiden 
klinkt ritmisch, als de P-centra op ongeveer gelijke afstanden van 
elkaar liggen. 
In het verleden zijn er een aantal modellen ontworpen voor het 
bepalen van het P-centrum. Een van deze modellen is het model van 
de klinkerinzet. Volgens dit model ligt het P-centrum in de buurt 
van de klinkerinzet. 
In deze stage is onderzocht in welke mate het model van de 
klinkerinzet representatief is voor het bepalen van het P-centrum 
van monosyllabische woorden (bestaande uit één lettergreep). 
De onderzochte monosyllabische woorden bestaan uit VC-, CVC- of 
CCVC-woorden, waarbij V staat voor een klinker (vocaal) en C voor 
een medeklinker (consonant). 

Voor het bepalen van het P-centrum, is aan 10 proefpersonen 
gevraagd om aan een instel-experiment mee te doen. 
De proefpersonen moesten een geluidsreeks ritmisch laten klinken. 
Deze geluidsreeks begint met 2 tikken, gevolgd door een woord en 
nog eens 2 tikken. Het woord is aanvankelijk zo tussen de tikken 
geplaatst, dat de reeks niet meer ritmisch klinkt. De taak van de 
proefpersonen is nu om de geluidsreeks weer ritmisch te maken, door 
het woord tussen de tikken te verschuiven. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het model van de klinkerinzet een 
goed model is voor de VC-woorden. 
Bij de CVC-woorden schuift het P-centrum naar voren en komt tussen 
de medeklinkerinzet en de klinkerinzet te liggen. 
Echter bij de CCVC-woorden ligt het P-centrum duidelijk bij de 
tweede medeklinkerinzet. 
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1 Theoretische inleiding P-centrum 

Rond 1970 is ondekt dat de natuurlijkheid van electronisch 
gegenereerde spraakuitingen onder andere wordt bepaald door het 
ritme dat in deze spraakuitingen wordt waargenomen. Men ondekte dat 
de opeenvolging van klinkers, medeklinkers en lettergrepen aan 
timing is onderworpen. Wordt deze timing door het invoeren van 
pauzes overhoop gegooit, dan wordt de spraak onnatuurlijk en 
moeilijker verstaanbaar. 
De timing van spraak bestaat niet uit een vast ritme en blijkt 
moeilijk te modelleren. 
Spraakklanken hebben elk een eigen duur, maar deze hangt ·sterk af 
van de context waarin zij voorkomen. Lettergrepen zijn uit 
verschillende spraakklanken opgebouwd. Hun timing blijkt af te 
hangen van het soort zin dat wordt uitgesproken. Voorbeelden 
hiervan zijn een vragende zin, een bevestiging of de nadruk van een 
woord in een zin, bijv. (ik ga nu naar huis). 
In het verleden zijn veel experimenten gedaan, waarbij de 
proefpersonen het ritme van een zin mee moesten tikken. Het idee 
is dat de tikken dan samen zullen vallen met het het perceptief 
moment van optreden van een lettergreep. Uit de experimenten kwam 
naar voren dat deze P-centra niet duidelijk in het spectrogram 
(appendix B) waren aan te wijzen. Dit kwam onder meer doordat, als 
de proefpersonen het niet meer wisten, gewoon een vast, regelmatig 
ritme aangehouden werd. 

Later zijn er meerdere modellen bedacht om dit P-centrum voor 
bepaalde woorden aan te geven. Één van deze modellen is het model 
van de klinkerinzet. Volgens dit model ligt het P-centrum in de 
buurt van de klinkerinzet. 
In dit onderzoek wordt gekeken of het P-centrum verschuift, bij 
verschillende monosyllabische woorden. De resultaten worden 
vergeleken met het model van de klinkerinzet. 
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2 Opdrachtomschrijving 

2.1 Formulering van de opdracht 

Het stageproject bestaat eruit te onderzoeken waar het P-centrum 
van monosyllabische woorden (bestaande uit een lettergreep) ligt. 
In eerste instantie wordt het programma PCD (Perceptual-Centre 
Determination) aangepast . Het PCD-programma is ondergebracht in 
-appendix C. PCD is een programma waarmee het P-centrum van een 
lettergreep door een persoon bepaald kan worden. 
Voor het bepalen van het P-centrum zal een experiment uitgevoerd 
worden, waarbij een redelijk aantal proefpersonen het P-centrum 
m.b.v. het PCD-programma zullen instellen. Bij het uitvoeren van 
het experiment moet er voor gezorgd worden dat de proefpersonen zo 
min mogenlijk afgeleid worden, van de nodige informatie voorzien 
zijn en het programma gemakkelijk kunnen bedienen. 
De maximale tijdsduur en het maximaal aantal woorden per experiment 
wordt bepaald door het zelf doorlopen van het experiment. 
Om de proefpersonen te informeren over het experiment, wordt een 
instruktieblad gemaakt. Het instruktieblad is ondergebracht in 
bijlage 1. 
De waarden uit het experiment worden vergeleken met de waarden 
gevonden met het model van de klinkerinzet. Tenslotte worden de 
resultaten verwerkt in een verslag. 

2.2 Probleemstelling 

Het model van de klinkerinzet is een van de betere modellen voor 
het bepalen van het P-centrum van monosyllabische woorden. Volgens 
dit model ligt het P-centrum in de buurt van de klinkerinzet. 
Uit vorig onderzoek is gebleken, dat bij woorden die met een of 
meerdere medeklinkers beginnen, de P-centra niet overeenkomen met 
de klinkerinzet. 
In deze stage wordt onderzocht in welk mate verschillende 
medeklinkers de ligging van het P-centrum beïnvloeden. 

2.3 Tijdschema 

De stage is verdeeld in de volgende onderdelen: 

In de ie maand wordt het PCD-programma aangepast. Met dit programma 
wordt het P-centrum door de proefpersonen bepaald. Voor een 
proefexperiment· zijn een aantal monosyllabische woorden uitgezocht 
en ingesproken door John van der Plas. De woorden zijn met een Dat
recorder in de geluidsstudio opgenomen en gereed gemaakt voor het 
PCD-programma. 
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Door het experiment zelf te doorlopen, kan de experimentopstelling 
eventueel nog verbeterd worden. 
Achtereenvolgens worden de resultaten bekeken en de wordt 
definitieve reeks woorden uitgezocht. 
Deze reeks wordt door 3 personen ingesproken (1 man en 2 vrouwen) 
en hieruit wordt de beste reeks van een van de sprekers 
geselecteerd. 
Deze reeks wordt gereed gemaakt voor het programma en na een proef
experiment kunnen de maximale tijdsduur, het maximaal aantal 
woorden per experiment en het aantal experimenten bepaald worden. 

In de 2e maand worden de proefpersonen uitgezocht en het experiment 
wordt voorbereid. Vervolgens kan eventueel het PCD-programma 
aangepast worden. 
Nu kunnen de experimenten beginnen. 
Tijdens het experimenteren wordt er een programma ontworpen voor 
het verwerken van de resultaten. 

In de 3e maand worden de gegevens van de proefpersonen verwerkt. 
De resultaten zullen vervolgens in het verslag verwerkt worden. 
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3 Modellen voor het bepalen van het P-centrum 

In het verleden zijn er een aantal modellen bedacht om het P
centrum te bepalen. De meeste modellen hebben echter een beperkt 
werkgebied. 
In de volgende paragrafen wordt een aantal modellen besproken. 

3.1 Model van Marcus(1976) 

Naar aanleiding van het bestuderen van Engelse telwoorden, is door 
Marcus een model voor de ligging van het P-centrum ontworpen . 
Volgens dit model is de ligging van het P-centrum in het woord 
afhankelijk van de tijdsduur van de klinker en de tijdsduur van de 
medeklinker. 
Om dit te onderzoeken wordt bepaald in welke mate het P-centrum 
verschuift bij verschillende tijdsduur van de klinker en 
medeklinker. 
Als de mate waarin het P-centrum verandert en de bijbehorende 
tijdsduur van de klinker en de tijdsduur van de medeklinker als 
parameters gebruikt worden, ontstaat de volgende formule: 

waarin 

zodat : 

P = 0 , 2 5 * ttot + 0 , 6 4 * tcons + k { 1) 

ttot 
tcons 
k 

p 

= 
= 
= 

totale tijdsduur van de uiting 
tijdsduur van de consonant(-cluster) 
constante[s] 

[ s] 
[ s] 

= plaats van het P-centrum in het woord [s] 

Deze formule bepaalt niet exact het P-centrum, maar geeft aan dat 
het P-centrum in langere monosyllabische woorden verder in het 
woord ligt dan bij kortere monosyllabische woorden. Om het P
centrurn t . o.v. de klinkerinzet te bepalen, wordt ttot in formule ( 1) 
onderverdeeld in de tijdsduur van klinker (t=w l en de tijdsduur 
van de medeklinker (tc=s). 

p = 0, 2 5 * { tcons + 0 , 6 4 * t e e ns + k 

Door de tijdsduur van de medeklinker van het P-centrurn af te 
trekken, wordt de formule voor het bepalen van afwijking van het 
P-centrum t.o.v. de klinkerinzet verkregen. 

p tcons = 0,25 * {tcons + t vowl + 0,64 * t cons + k 
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p 

waarin 

zodat 

VO = - 0 , 1 * tcons + 0 , 2 5 * t vow + k (2) 

P-VO 

= tijdsduur van de consonant(cluster) [s] 
= totale tijdsduur van de uiting [s] 
= tijdsduur van de consonant(cluster) [s] 
= constante [s] 

= P-centrum t.o.v klinkerinzet [s] 

Deze formule voorspelt een spreiding rond de klinkerinzet van het 
P-centrum, samenhangend met de lengte van de klinker en de lengte 
van de medeklinkers. 
In het experiment zijn 10 verschillende woorden, nl. de Engelse 
telwoorden, gebruikt die door een persoon zijn ingesproken. Formule 
( 2) geldt dus alleen voor deze 10 woorden en de desbetreffende 
spreker. 

In het onderzoek van Schutte, dat gebaseerd is op het model van 
Marcus, is eveneens aangetoond dat er een verband bestaat tussen 
het P-centrum van een woord en de tijdsduur van de klanken. Hierbij 
is er niets veranderd aan de manier waarop de klank wordt ingezet. 
In het experiment van Schutte wordt gebruik gemaakt van een 'tone 
burst'. Dit is een korte zuivere toon, zonder demping of inklinken . 
De proefpersonen moesten het P-centrum van deze tone burst 
instellen. De tone burst werd met verschillende tijdsduren 
aangeboden. 
Verwacht werd dat de proefpersonen het P-centrum exact in het begin 
van de tone burst zouden instellen. Dit bleek niet het geval te 
zijn. 
Voor een tone burst van 0 tot 500 ms, varieerde het P-centrum (niet 
lineair) van 0 tot 20 ms na het begin van de tone burst. 

3.2 Het psychofysisch-model 

Met muziekinstrumenten, die percusieve geluidsreeksen voort kunnen 
brengen , is een ritme duidelijk in te stellen. Dit komt doordat er 
in het begin van het geluid een plotselinge volumestijging 
optreedt. 
Het P-centrum wordt nu ingesteld op de plaats waar de plotselinge 
volumestijging optreedt. Men had verwacht dat woorden ook een 
plotselinge volumestijging zouden bevatten. Dit bleek echter niet 
het geval te zijn. Een woord bestaat uit meerdere plotselinge 
volumestijgingen en het oor blijkt de kort op elkaar volgende 
volumestijgingen samen te voegen tot een P-centrum. 
Men probeert deze methode te benaderen door de belangrijkste 
volumestijgingen in het spectrogram aan te geven . 
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3.3 Het motor-model 

Het Motor-model {Brownman & Goldstein, 1988) is gebaseerd op 
articulatorische bewegingen die bij het uitspreken van een woord 
gemaakt worden. Articulatorische bewegingen zijn bewegingen van de 
kaak, tong en lippen die gebruikt worden bij het spreken. 
Het P-centrum zou volgens dit model samenvallen met sterke 
articulatorische commando's vanuit de motorische centra in het 
centrale zenuwstelsel. Het punt waar de grootste articulatorische 
activiteit plaatsvindt, wordt als P-centrum aangewezen. 
In Fowler,Whalen & Cooper (1988) stelt men zelfs dat het P-centrum 
niet ingesteld kan worden als men zich de bij de spraak behorende 
articulatorische bewegingen niet voor kan stellen. 

3.4 Model van de klinkerinzet 

Dit model gaat ervan uit, dat het P-centrum in de buurt van de 
klinkerinzet ligt . Dit betekent dat woorden die uit meer dan 1 
lettergreep bestaan, meerdere klinkerinzetten, dus ook meerdere P
centra bevatten. 

medeklinker inzet 

Amplitude 

t 
,._ ~ ,._ klinkerinzet 

syllabe 

tijd ► 

Fig . 1 Verschuiving van het P-centrurn t.o.v de klinker
of medeklinkerinzet. 

In 1990 is door Hermes een klinkerinzetdetectie-algoritme 
gepubliceerd, gebaseerd op het idee dat de klinkerinzetten in 
continue spraak waargenomen worden op plaatsen waar in 
verschillende frequentiekanalen sterke volumestijgingen optreden. 
Het algoritme functioneert in het algemeen goed, maar heeft onder 
meer de gewoonte om vooral in consonantenclusters de inzet van 
sonore medeklinkers eveneens ais klinkerinzet aan te wijzen. Dit 
zijn voor het Nederlands de /m/, /n/, /r/, /1/, /w/ en de /j/. 
Uit een onderzoek van De Vaan (1993) is gebleken, dat bij een 
syllabe die met een consonant{-cluster) begint, het P-centrum door 
proefpersonen ook vaak voor de klinkerinzet ingesteld wordt {zie 
fig. 1). 

6 



4 Voorbereiden van het experiment 

Om zo veel mogenlijk variabelen uit te sluiten, zijn de volgende 
eisen aan de woorden gesteld. De woorden moeten: 

- monosyllabisch zijn; 
klinkers "aa" en "oe" bevatten; 
met de medeklinkers "s", "m", "n", "g", "r", "v" en "l" 
of combinaties hiervan beginnen; 
allemaal door dezelfde persoon ingesproken zijn; 

- op dezelfde toonhoogte uitgesproken worden; 
- geen storende geluiden bevatten, die de proefpersoon 

kunnen beïnvloeden. 

In de volgende paragrafen wordt het verwerken van de woorden 
besproken. 

4.1 Selecteren van de woorden 

Zoals hierboven vermeld is, is er voor woorden bestaande uit één 
lettergreep gekozen. De woorden moeten ook de klinkers 'aa' en 'oe' 
(in fig.2 als resp. /a/ en /u/) bevatten, omdat van alle klinkers 
bij de /a/ de mond maximaal 
geopend is en bij de /u/ 
maximaal gesloten: 
Uit een vorig onderzoek 
van De Vaan (1993), is 
gebleken dat de mede-
klinkers "sm" , "sn", 
"gr" en "vl" ook 
uiterste resultaten 
vertonen. Daarom is 
voor deze combinatie 
van klinkers en mede
klinkers gekozen. 

1 

t 0.5 
0 

u 

a 
A 

0.5 1.5 
F2 (Khz) 

oe 

y 

e 
I 

i 

2.5 
... 

Fig . 2 Akoestische klinkerdriehoek met 
op de assen de formant-frequenties 

Na enig gepuzzel zijn de volgende woorden gekozen: 

oet 
moet 

- smoet 
- snoet 

noet 
roet 

aat 
raad 

- graat 
gaat 

- vlaat 
vaat 
laat 
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Het is onvermijdelijk om een reeks woorden te verzinnen zonder dat 
er onzinwoorden, zoals "vlaat" of "smoet", gebruikt moeten worden. 
Er is geen reden om aan te nemen dat deze onzinwoorden invloed op 
het resultaat zullen hebben. 

4.2 Inspreken van de woorden 

De woorden zijn door 1 man en 2 vrouwen ingesproken. Hieruit is die 
spreker gekozen die de woorden het duidelijkst uitsprak. 
De woorden moeten op dezelfde toonhoogte ingesproken worden en dat 
blijkt heel moeilijk te zijn, omdat de reeks onbewust als een soort 
"zin" gelezen wordt. Hierdoor ontstaan toonhoogteverschillen 
tussen de woorden. 
Om dit probleem op te lossen, wordt de reeks 4 keer achter elkaar 
afgedrukt en in een keer ingesproken (zie appendix D). 
De eerste reeks bevat dan een "begin-effect" en de 4e reeks een 
"eind-effect". De 2e en de 3e reeks zullen geen effect vertonen . 
De best uitgesproken woorden kunnen nu uit de 2e en de 3e reeks 
gekozen worden, om zo de meest geschikte woorden te selecteren. 

4.3 Uitknippen van de woorden 

De woorden zijn in de geluidsstudio met een DAT-recorder opgenomen. 
Het bandje van de DAT-recorder wordt door de computer uitgelezen 
m.b.v. het progràmma Datman. 
Met het programma Datman kan een reeks woorden van het DAT-bandje 
ingelezen worden, waarna met de sound-editor ieder woord zorgvuldig 
uitgeknipt en in een stereofile opgeslagen wordt. De files worden 
vervolgens van stereofiles in monofiles omgezet. Als laatste zijn 
de woorden gecontroleerd op storende elementen met het programma 
Gipos. Zo'n storend element is bijv. ademhaling. 
Nu zijn de woorden klaar voor gebruik in het PCD-programma. 

4.4 Bepalen van de klinker- en medeklinkerinzetten 

De klinkerinzet kan op verschillende manieren bepaald worden. Een 
manier is om de geluidsgolf van een woord met het programma Gipos 
(appendix B) te bekijken. De klinkerinzet is met deze methode 
moeilijk te bepalen, omdat wel gezien kan worden wanneer de 
geluidsgolf van de klinker begint, maar niet waar de grootste 
volumestijging optreedt. 
Een betere methode is om met Gipos een window van ruim 50 ms te 
selecteren. Hiermee kan een gedeelte van het woord in stappen van 
het begin naar het eind afgeluisterd worden. Het punt waar de 
klinker voor het eerst duidelijk hoorbaar is, wordt de klinkerinzet 
genoemd. 
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De klinkerinzet kan met deze methode op zo'n 20 ms nauwkeurig 
bepaald worden.Het bepalen van de medeklinkerinzet wordt op 
dezelfde manier gedaan. 
Van deze methode is gebruik gemaakt om de klinker- en 
medeklinkerinzetten van de monosyllabische woorden te bepalen. De 
klinker- en medeklinkerinzetten zijn vermeld in tabel 1. 

Tabel l Da klinker- en madeklinkerinzetten van verschillende 
monolayllabiache woorden in ma. 

inzat van : 
woord 

1• medeklinker 2• medeklinker klinker 

oet -- -- 95 
moet 60 -- 113 
srnoet 60 184 244 
noet 83 -- 147 
snoet 65 188 224 
soet 114 -- 261 
roet 65 -- 158 
aat -- -- 74 
raad 112 -- 215 
graat 89 189 247 
gaat 62 -- 172 
laat 160 -- 238 
vlaat 44 212 273 
vaat 27 -- 171 

Omdat voor het bepalen van de klinker- en medeklinkerinzetten de 
nodige ervaring nodig is, zijn deze bepaald door Dhr. Hermes. 
De klinker- en medeklinkerinzetten zijn vermeld in tabel 1. 
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5 Meten van het P-centrum 

In de literatuur zijn enkele experimenten uit onderzoeken naar het 
P-centrum beschreven. Uit deze experimenten is een keuze gemaakt 
die hieronder besproken wordt. 

5.1 Methode van het experiment 

Als een luisteraar een geluidsreeks hoort, klinkt de reeks ritmisch 
als de P-centra van de geluiden met vaste intervallen uit elkaar 
liggen. 
Van dit gegeven is gebruik gemaakt om een experiment op te stellen 
voor het bepalen van het P-centrum. 
Stel een geluidsreeks bestaat uit percussieve geluiden (tikken), 
waarvan het P-centrum bekend is (zie fig. 3a). Als deze tikken met 
een vast interval uit elkaar liggen, klinkt de reeks ritmisch. Het 
P-centrum van iedere tik ligt immers op dezelfde plaats in de tik. 
Als nu een tik vervangen wordt door een woord, dan moet het P
centrum van het woord op de plaats van het P-centrum van de tik 
liggen, anders klinkt de reeks niet meer ritmisch. De P-centra 
moeten immers met een vast interval uit elkaar liggen. 

'tik' 'tik' 

◄ ► 
interval (~t) 

'tik' 'tik' 

'tik' 

schijnbare 
'tik' 

'tik' 

'tik' 

'tik' 

'tik' 

11--◄ ----► ( ! woord )>-----i------

tw 

◄ ► 
2 * ~t 

(a) 

(b) 

fig. 3 P-centra van een ritmische geluidsreeks bestaande uit: 
a percussieve geluiden 
b percussieve geluiden en een woord 

De P-centra van de tikken, en dus het interval tussen de tikken 
zijn bekend, waardoor de plaats van het P-centrum in het woord 
gemakkelijk bepaald kan worden. 
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Dit ligt precies op de plaats van de derde (schijnbare) tik. Hoe 
het P-centrum berekend is, wordt besproken in de volgende 
paragraaf. 

De hier besproken methode om het P-centrum te bepalen, is o.a. 
gebruikt bij Cooper, Whalen & Fowler ( 1986) . Hier maakte men 
gebruik van zowel druk- als draaiknoppen om het P-centrurn in te 
stellen. Dit bleek echter geen verschillen in de resultaten op te 
leveren. Omdat de drukknopmethode met de computer makkelijker te 
realiseren is, wordt gebruik gemaakt van de drukknopmethode . 

5.2 Rekenmethode voor het bepalen van het P-centrum 

Stel er zijn 5 identieke tikken. Deze tikken liggen, met een vast 
interval, ~t seconden uit elkaar (zie fig. 3b). Hierdoor klinkt de 
reeks ritmisch. 
Als er nu in plaats van de derde tik een woord geplaatst wordt, zal 
de volgende reeks ontstaan: "tik tik woord tik tik". 
Het woord zal een keer heel vroeg beginnen, bij de 2e tik ("tik 
tikwoord tik tik") , en een keer veel te laat, bij de 3e tik 
("tik tik woordtik tik"). Dit gebeurt in random volgorde, 
zodat de proefpersoon niet wordt beïnvloed, doordat het woord 
iedere keer aan de zelfde kant van het P-centrurn komt. 
Met behulp van een bedieningspaneel (appendix F) kunnen de 
proefpersonen het woord in de geluidsreeks met een muis een aantal 
gewenste milliseconden naar voren of naar achteren opschuiven. 
Als de proefpersoon de reeks ritmisch vindt klinken dan is de 
plaats waar de derde tik moest komen, het P-centrurn van het woord. 
Deze methode is verwerkt in het PCD-prograrnrna. 
Volgens formule (3) wordt het P-centrurn t.o.v. het begin van het 
woord berekend (zie fig . 3b). 

p = 2 * ~t tw ( 3) 

waarin : ~t = interval tussen 2 tikken [ms] 
tw = tijdstip begin woord [ms] 

zodat : p = P-centrurn van het woord [ms] 

De waarde van het P-centrum wordt weggeschreven in een file en het 
volgende woord wordt aangeboden. 
In het experiment worden 14 verschillende woorden aangeboden. Deze 
woorden zullen per experiment 2 keer aangeboden worden. Het 
experiment wordt 5 keer door de proefpersoon uitgevoerd. In het 
eerste experiment wordt de proefpersoon met 4 woorden ingewerkt, 
voordat het experiment begint. 
De woorden worden bij ieder experiment in een random volgorde 
aangeboden, om gewenningsverschijnselen te voorkomen. 
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6 Resultaten van het experiment 

Het experiment is goed verlopen. De proefpersonen vonden het 
experiment echter wel saai. Ze vonden het ritmisch maken van de 
geluidsreeks niet moeilijk, maar de meesten konden geen het 
verschil horen als de syllabe 20 ms of minder opgeschoven werd. 
Omdat met het bedieningspaneel {appendix F) zelfs de syllabe nog 
5 ms opgeschoven kon worden, bleef men toch door proberen. Omdat 
de meeste proefpersonen het verschil niet kon horen, werkte het 
demotiverend. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het experiment besproken. 
In tabel 2a en 2b zijn de gemiddelde en de standaarddeviatie van 
proefpersoon nr. 1 tm 10 vermeld. Het gemiddelde en de 
standaarddeviatie van alle ingestelde waarden zijn in tabel 2 als 
'alle' vermeld. 
Onderaan de tabel is ook het gemiddelde en de standaarddeviatie 
over het gemiddelde van alle proefpersonen vermeld. In de tabel 
aangegeven als 'gem'. 
De waarden van het P-centrum die door de proefpersonen in het 
experiment ingesteld zijn, zijn ondergebracht in appendix G. 

Tabel 2a Gemiddelde en standaarddeviatie (in ms) van verschillende 
syllaben. 

proef P-centrum van de woorden ( in ms): 
persoon 

nr. oet moet smoet noet snoet soe.t roet 

1 131 34 115 40 193 53 148 66 199 62 215 68 157 58 
2 119 43 108 48 187 48 103 35 170 30 237 44 163 57 
3 73 23 74 47 167 36 64 43 164 24 208 67 111 36 
4 91 36 95 46 163 35 98 48 176 41 204 51 131 64 
5 119 49 91 45 165 45 144 38 189 57 195 44 145 35 
6 66 17 55 36 169 16 102 13 174 28 190 16 110 27 
7 76 26 63 34 152 37 102 19 166 31 197 33 132 40 
8 90 36 60 35 166 47 83 36 152 42 179 62 109 35 
9 100 35 100 29 200 30 117 26 195 17 216 22 146 35 

10 36 64 65 67 160 80 62 56 113 49 174 52 84 62 

alle 90 46 81 46 172 46 103 48 170 45 202 50 129 50 

gem 90 29 83 22 172 16 102 29 170 25 201 19 130 25 

De verdeling van de ingestelde P-centra is verwerkt in 
lijndiagrammen. Hier staat het aantal responsies in procenten uit 
tegen de tijd t.o.v. de klinker- of medeklinkerinzet in 
milliseconden. Het P-centrum dat door de proefpersonen ingesteld 
is, wordt vergeleken met de klinkerinzet en als het woord 
medeklinkers bevat, de medeklinkerinzet. 
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Tabel 2b Gemiddelde en standaarddeviatie (in ms) van de overige 
syllaben. 

proef P-centrum van de woorden: 
persoon 

nr. aat raad graat gaat laat 

1 99 51 199 58 181 34 179 37 212 92 
2 85 38 224 74 178 50 178 40 212 53 
3 34 39 228 57 184 56 140 37 219 37 
4 70 30 207 45 180 42 132 39 215 54 
5 72 30 231 38 208 54 172 46 224 40 
6 45 21 196 35 189 21 115 26 199 17 
7 42 36 186 60 188 41 140 29 181 30 
8 63 39 194 43 176 54 170 29 193 47 
9 93 29 210 39 225 34 155 34 235 26 

10 13 52 127 81 160 55 93 55 191 71 

alle 62 44 200 59 187 47 146 46 208 51 

gem 62 28 200 30 187 18 147 29 208 17 

In de volgende paragrafen 
proefpersonen vergeleken met 
medeklinker. 

worden 
de 

de 
inzet 

6.1 Resultaten op 'aat' en 'oet' 

30 

25 

20 
dP 

,.., 
15 10 ..., 

ç: 
10 
10 10 

5 

0 

vlaat vaat 

174 53 151 
220 46 165 
224 41 171 
175 43 134 
230 57 162 
163 25 116 
198 45 125 
192 52 134 
229 32 161 
158 74 119 

196 54 144 

196 28 144 

responsies 
van de 

aat -
oet -----

56 
57 
42 
36 
39 
22 
36 
38 
32 
43 

44 

21 

over alle 
klinker en 

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 
t (ms) 

Fig. 4 Resonsies met het nulpunt als klinkerinzet 

In fig. 4 z1Jn de responsies van de proefpersonen verwerkt voor de 
woorden 'aat' en 'oet'. Hieruit blijkt, dat het P-centrum voor de 
woorden die met een klinker beginnen, in buurt van de klinkerinzet 
ligt. 
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6.2 Resultaten op 

De responsies op de 
5a en fig. 5b. 

~ 
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woorden 'gaat ' en 'soet' zijn verwerkt 
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( a) 

30 
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soet -----

20 
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-150 -1 00 -50 0 50 100 150 200 

t (ms) 

(b) 

Fig. 5 Resonsies van de woorden 'gaat' 
en 'soet' met als nulpunt: 
(a) de klinkerinzet (b) de rnedeklinkerinzet 

in fig. 

In fig. sa is te zien, dat het P-centrum van de woorden 'soet' en 
'gaat' een bimodale verdeling voorkomt. Deze is niet significant, 
omdat de maxima na de klinkerinzet maar 3% groter is dan de minima. 
Als fig. sa en 5b met elkaar vergeleken worden, blijkt dat de maxima 
van de woorden 'soet' en ' gaat' het beste met elkaar overeenkomen 
. f. 5b in 1g. . 
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Deze toppen liggen 100 ms na de medeklinkerinzet en 25 tot 50 ms 
voor de klinkerinzet. Het P-centrum is hier dus tussen de klinker 
en de medeklinker ingesteld. 

6.3 Resultaten op 'raad' en 'roet' 
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( a) 

/' 
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(b) 

raad -
roet -----

100 150 200 

' ' 
' 

, _____ \\',,,, 

100 150 200 

Fig. 6 Respons'ies van de woorden 'raad' 
en roet met als nulpunt: 
(a) de klinkerinzet (b) de rnedeklinkerinzet 

Bij 'raad' en 'roet' verschijnt er ook een bimodale verdeling, die 
bij 'roet' niet significant is. Bij 'roet' is het P-centrum tussen 
de klinker- en medeklinkerinzet ingesteld. Bij 'raad' is de ver
deling misschien wel significant bimodaal. Dit zou nader uitgezo
cht moeten worden. 
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6.4 Resultaten op 'laat', 'vaat', 'noet' en 'moet' 
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Fig. 7 Resonsies van de woorden 'laat', 
'vaat', 'noet' en 'moet' met als nulpunt: 
(a) de klinkerinzet (b) de medeklinkerinzet 

Uit de responsies op de CVC-woorden uit fig. 7 blijkt dat de woorden 
'vaat' en 'laat' misschien ~en enigszins, maar zeker niet 
significante bimodale verdeling vertonen. De hoogste toppen liggen 
50 ms voor de klinkerinzet. In fig. 7b is te zien dat de responsies 
van 'noet' en 'moet' vlak na de medeklinkerinzet ingesteld worden. 
De responsies op 'vaat' liggen ver van de medeklinker inzet. 
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6.5 Resultaten op 'vlaat', 'graat', 'snoet' en 'smeet' 
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Fig. 8 Resonsies van de woorden 'vlaat' 
'graat', 'snoet' en 'smoet' met als nulpunt: 
(a) de klinkerinzet (b) de medeklinkerinzet 

In fig. ga is te zien, dat het P-centrum voor de CCVC-woorden, voor 
de klinkerinzet ingesteld is. Aan de responsies in fig. gb is 
duidelijk te zien dat het P-centrum in de buurt van de 2e 
medeklinkerinzet is ingesteld. 
De dubbele top in 'snoet' is weer niet significant, omdat het 
verschil tussen minimum en maximum maar 2% is. 
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7 Discussie 

Uit het onderzoek is gebleken dat alleen bij de VC-woorden het P
centrum bij de klinkerinzet ligt. Voor de CVC-woorden verschuift 
het P-centrum voor de klinkerinzet en voor de CCVC-woorden zelfs 
in de buurt van de 2e medeklinkerinzet. 
Natuurlijke spraak bestaat uit een zeer complex signaal, waarin een 
aantal perceptieve factoren erg snel kan veranderen. Hiertoe 
behoren de luidheid, het timbre en de toonhoogte. Vooral in de 
buurt van de klinkerinzet kunnen deze veranderingen erg sterk zijn. 
Om nu meer inzicht te krijgen in welke factoren een rol spelen bij 
het ontstaan van het P-centrum, verdient het aanbeveling beter 
gecontroleerde stimuli te gebruiken. Er wordt hier bijv. gedacht 
aan korte sinusvormige tonen, waarvan men toonhoogte en amplitude 
precies onder controle heeft. 
Een voorbeeld van zo'n signaal is getekend in fig. 9. De inzet van 
deze sinussen bestaat uit 2 stappen. Eerst stijgt de amplitude tot 
een tussenniveau, daarna tot een eindniveau. Het tussenniveau wordt 
bij ieder experiment gevarieerd. 

Amplitude 

t 
tijd 

Fig. 9 Amplitudeverloop van signalen voor vervolgonderzoek 

Het is de bedoeling dat met dit signaal het amplitudeverloop van 
een syllabe geïmiteerd wordt. De inzet van het tussenniveau moet 
dan gezien worden als de consonantinzet en de inzet van het 
eindniveau, als de klinkerinzet. Door nu het woord uit de ritmische 
reeks van fig. 3b te vervangen door dit signaal, kan het P-centrum 
van de eenvoudig samengestelde sinussen bepaald worden. 
Verwacht wordt dat het P-centrum, bij een lage inzet van het 
tussenniveau, bij de inzet van het eindniveau ligt. 
Naarmate de inzet van het tussenniveau groter wordt, zal het P
centrum waarschijnlijk meer naar voren schuiven . 
Het is ook te verwachten, dat er een bimodale verdeling ontstaat, 
omdat de proefpersonen waarschijnlijk het P-centrum in de buurt van 
de inzet van het tussen- en eindniveau zullen instellen. 
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Door iedere proefpersoon afzonderlijk te bekijken, kan onderzocht 
worden of er consequent voor de inzet van het tussen- of 
eindniveau-inzet gekozen wordt of voor beide inzetten. 
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8 Conclusie 

Het P-centrum van de VC-woorden is op de klinkerinzet ingesteld 
(fig.4). Dit komt dus geheel overeen met het model van de 
klinkerinzet. 

Voor de CVC-woorden 'gaat', 'soet' (fig. 5) en 'roet' (fig. 6), is 
het P-centrum tussen de klinker- en medeklinkerinzet ingesteld. 
Bij 'raad' ligt het P-centrum dichter bij de klinker inzet. Wat 
hiervan de oorzaak is zou nader onderzocht moeten worden. 

Uit fig. 8 en 7 blijkt wellicht dat voor de CCVC-woorden niet de 
klinkerinzet maar de 2e medeklinkerinzet als P-centrum genomen 
wordt. 
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Appendix A: Instruktievel 

Dit is een instelexperiment. Het experiment duur ongeveer een 
half uur tot drie kwartier. Het experiment dient 5 keer 
uitgevoerd te worden. 
Je krijgt de volgende reeks te horen: "tik tik woord 
tik tik". Het woord kan zowel dicht bij de 2e tik beginnen 
("tik tik woord tik tik") als bij de 
3e tik ("tik tik woord tik tik"). 
Verschuif het woord net zolang, totdat de reeks ritmisch klinkt. 
Hiervoor heb je een paneel tot je beschikking waarop 
verschillende milliseconden staan. Door met de linkerknop van de 
muis het gewenst aantal milliseconden aan te klikken, zal het 
woord eerder (-) of later (+)beginnen.Als je de reeks nog een 
keer onveranderd wilt horen, moet je O milliseconden aanklikken. 
Door een aantal keren te klikken, zul je de reeksen een aantal 
keren achter elkaar horen. 
Als de reeks ritmisch klinkt, moet je op de return-toets drukken. 
Nu volgt het volgende woord. 
Om te oefenen krijg je eerst 4 woorden. Daarna krijgt je 14 
verschillende woorden aangeboden en ieder woord 2 keer. 

Het makkelijkst is om de volgende strategie aan te houden (zie 
beneden). 
Stel dat het woord laat begint. Neem nu grote stappen terug (-
200 ms) totdat het woord duidelijk te vroeg komt. Schuif het 
woord dan met kleinere stappen (+100) later, totdat het woord te 
laat komt. Herhaal dit met steeds kleinere stappen, totdat de 
reeks uiteindelijk ritmisch klinkt. 

Strategie: 
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Appendix B: De geluidsgolf {boven> en spektrogram <onder> 
van het onzinwoord nvlaatn, 



Appendix C Het PCD-proqrarnma 

COPYRIGHT 1994 Institute for Perception Research / IPO 
P.O . Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 

***************************************************************************** / 

extern "C" 
#include "Xll / Xlib . h" / / Xlib include files 
#include "Xll / Xutil . h" // Must have these included 

#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <audio.h> 
#include <limits.h> 
#include <termios . h> 
#include <time.h> / * 
#include "fio.h" 
#define einde 14 
#define PI 3 . 141592653589793 
#define E 2 . 718281828459045 
#define NR_OF BLOCKS 13 
#define BLOCK_LENGTH 55 
#define BLOCK_HEIGHT 50 
#define BLOCK_INTERVAL 60 
#define BLOCK_XPOS 60 
#define BLOCK_YPOS 200 

toegevoegd 

extern "C " int sginap(long ticks); 
int laatste,sign,herhaalt; 

* / 

int vroegoflaat[einde)={3,3,3 , 3,3 , 3,3,3 , 3,3,3,3,3,3}; 
struct WIN { 

} ; 

Display *display; 
int screen; 
Window win; 
GC ge; 
XFontStruct *font_info; 
unsigned int width; 
unsigned int height; 
XWindowAttributes windowattr ; 
XEvent report; 

void load_my_font( 
Display *display, XFontStruct ••font_info); 

void get_GC( 
Display *display, int screen, Window win, GC •ge , XFontStruct *font_info) 

void initializeWindow( 
struct WIN *Win, 
unsigned int initWidth, unsigned int initHeight); 

void drawStuff( 
struct WIN *Win, double *shiftDuration, XColor •color) 

COPYRIGHT ' l994 Institute for Perception Research / IPO 
P.O . Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands . 

• 
************************************************************•··············•• 1 

/***************************************************************************** . 
M a i n p r o g r a m 

***************************************************************************** / 



void main(int argc, char *argv[)) 
{ 

struct WIN Win; 
XEvent report; 
Colormap cmap; 
XColor green4; 
struct AIFF_idrec idr; 
char filename[64); 
char name [ 64 J; 
char testpersonj[64); 
char sam[64); 
short *clicks; 
short *syllable; 
short *stimulus; 
short *start; 
int fd, ja; 
FILE *fp; 
long tijd; 
long i, j, k; 
long block, xblock; 
long clickLength = 8; 
long samplesinSyllable; 
long samplesininterval; 
long totalNrOfSamples; 
long Pcentre; 
long firstSample; 
double intervalBetweenTicks; 
long sampleFrequency; 
statie double shiftDuration[NR_OF_BLOCKS) 

(-20 0 , -100, -50, -20, -10, -5, 0, +5, +10, +20, +50, +100, +200); 
double minShiftDuration = 5; 
long samplesinShift[NR_OF_BLOCKS); 
long samplesinMinShift ; 
statie long pvbuf[2) = (AL_OUTPUT_RATE, 0); 
ALport port; 

if (argc==ll (printf ( "Uw naam : "); 
scanf ( "%lls " ,name);) 

/* aanvulling */ 

if (argc==2) strcpy(name,argv[l)); 

fp=fopen("testpersonj", "a"); 
sprintf(sam,"\n %-7s %11s\n\n %1ls %1ls\n","Naam 
fputs (sam, fp); 

sign=4; 
ja=0; 
laatste=0; 

initializeWindow(&Win,1010, 1000); 
cmap = DefaultColormap(Win.display, Win.screen); 
XParseColor (Win. display, cmap, "green4" , &green4); 
XAllocColor(Win . display, cmap, &green4); 

",name,"woord","P-centre"); 

XSetForeground(Win . display , Win.ge, WhitePixel(Win . display, Win.screen)); 
XSetBackground(Win . display, Win . ge, BlackPixel(Win . display, Win . screen)); 
XClearWindow(Win.display , Win.win); 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 
herhaalt=0; 
opnieuw: 
herhaalt++; 
ja++; 
if (ja==4) {laatste=0;herhaalt=0;) 
if (laatste==?) strcpy(filename, "oet \ 0"); 
if (laatste==0) strcpy(filename, "moet \ 0"); 
if (laatste==6) strcpy(filename, "smoet \ 0"); 
if (laatste==l3) strcpy(filename, "soet \ 0"); 
if (laatste==5) strcpy(filename,"roet\0"); 
if (laatste==12) strcpy(filename, "noet\0"); 



if (laatste==4) strcpy(filename,"snoet\0") ; 
if (laatste==ll) strcpy(filename, "aat\0"); 
if (laatste==3) strcpy(filename,"raad\ 0"); 
if (laatste==l0) strcpy(filename,"graat \ 0"); 
if (laatste==2) strcpy(filename, "gaat\0"); 
if (laatste==9) strcpy(filename,"laat \ 0"); 
if (laatste==l) strcpy(filename,"vlaat\0"); 
if (laatste==8) strcpy(filename, "vaat \ 0"); 

intervalBetweenTicks=0.7; 

idr.id = AIFF_ID; 
fd = sfopen_(filename, "r", &idr); 
if (fd<0) { 

printf ( "File cannot be opened! \n"); 
exit (1) ; 

sampleFrequency = idr.sampleRate; 
pvbuf(l] = sampleFrequency ; 

/* aanvulling */ 

samplesininterval = (long) (intervalBetweenTicks*sampleFrequency); 
samplesinMinShift = (long) (minShiftDuration*sampleFrequency / 1000); 
for (i=0; i<NR_OF_BLOCKS; i++) { 

samplesinShift[i) = 
samplesinMinShift*(long) (shiftDuration[i) / minShiftDuration); 

samplesinSyllable = idr.numSamples%samplesinMinShift==0? 
samplesinMinShift*(idr . numSamples / samplesinMinShift) : 
samplesinMinShift*(idr.numSamples / samplesinMinShift+l) ; 

totalNrOfSamples = 4*samplesininterval; 

/ * random getallen* / 

if (vroegoflaat[laatste)==0) firstSample=2*samplesininterval; 
if (vroegoflaat[laatste)==l) firstSample=0; 
if (vroegoflaat[laatste)==3) 

{ 

time(&tijd) ; 
if ( (tijd%10)<5) 

{ 

firstSample=0; 
vroegoflaat[laatste)=0; 
} 

else 

firstSample=2*samplesininterval; 
vroegoflaat[laatste)=l ; 

l 

syllable 
clicks 
stimulus 

(short *)malloc((int)totalNrOfSamples * sizeof(short)); 
(short *)malloc((int) (totalNrOfSamples * sizeof(short))); 
(short *)malloc((int) (2*totalNrOfSamples * sizeof(short))}; 

start (short *)malloc((int) (totalNrOfSamples * sizeof(short))); 
for (i=0; i<totalNrOfSamples; i++) { 

clicks[il = 0; 
syllable[i) 0; 
stimulus[2*i) 0; 
stimulus[2*i+l) 0; 
start[il 0; 

sfread_(&fd, syllable, (int *)&samplesinSyllable); 
sfclose_(&fd, NULL) ; 
ALsetparams(AL_DEFAULT_DEVICE, pvbuf, 2); 
port = ALopenport ("poort", "w", 0) ; 



j = O; 
while (j<clickLength) 

start[2*j] 
start[2*j+l] 
start[2*j+2] 
start[2*j+3] 
j += 4; 

for (k=O; k<4; k++) 
if (k! =1) { 

15000; 
15000; 

-15000; 
-15000; 

i = k*sampleslnlnterval; 
j = O; 
while (j<clickLength) { 

clicks[i+j] 15000; 
clicks[i+j+l] = -15000; 
j += 2; 

for (i=O; i<totalNrOfSamples; i++) { 
stimulus[2*i] = clicks[i]; 
stimulus[2*i+l] = clicks[i]; 
syllable[i] /= 24; 

for (i=O; i<samplesinSyllable; i++) { 
if (firstSample+i<totalNrOfSamples) 

stimulus[2*(firstSample+i)] 
stimulus[2*(firstSample+i)+l] 

printf(" \ n"); 
/ * 

• Event loop 
* / 
while (1) { 

XNextEvent(Win . display, &report); 
switch (report . type) { 

case Expose: 

+= syllable [il ; 
+= syllable [il ; 

XGetWindowAttributes(Win.display, Win.win , &Win . windowattr); 
Win.width = Win . windowattr.width; 
Win.height = Win.windowattr.height; 
XSetForeground(Win.display, Win . ge, 

WhitePixel(Win . display, Win . screen)); 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 
while (XCheckWindowEvent(Win.display, Win.win, 

ExposureMask, &report)) { ) 
break; 

case ButtonPress: 

BLOCK_INTERVAL; 
bleek report . ·xbu t ton . x / BLOCK_INTERVAL-BLOCK_XPOS / 

xblock report.xbutton.x%BLOCK_INTERVAL; 
if (report . xbutton.y>BLOCK_YPOS && 

report . xbutton.y<BLOCK_YPOS+BLOCK_HEIGHT && 
xblock<BLOCK_LENGTH && 

block>=O && 
block<NR_OF_BLOCKS) { 

firstSample += samplesinShift[block]; 
if ( ( sign==2) 1 1 ( sign==3) ) { 

sign=3; 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 



} ) 

if (firstSarnple<0) { 

sign=sign+l; 

sign=l; 
firstSample=0; 

drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 

if (firstSample>2*samplesininterval) { 
sign=2; 
firstSarnple=2*samplesininterval; 

drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 

ALwritesarnps(port, start, 2*sarnplesininterval); 
for (i=0; i<totalNrOfSarnples; i++) 

stimulus[2*i) = clicks[i); 
stimulus[2*i+l) = clicks[i); 

for (i=0; i<sarnplesinSyllable; i++) 
if (firstSample+i<totalNrOfSamples) { 

stimulus[2*(firstSarnple+i)J += syllable[i); 
stimulus[2*(firstSample+i)+lJ += syllable[il; 

break; 

while (ALgetfille.d(port)>O) sginap(l); 
ALwritesarnps(port, stimulus, 2*totalNrOfSamples); 
while (ALgetfilled(port)>0) sginap(l); 

case KeyPress : 
if (report.xkey . keycode==58) 

Pcentre=samplesininterval-firstSample; 
sprintf(sam, "%11s %11d\n",filename, Pcentre); 

fputs (sam, fp); 
if (laatste+l<einde) 
{ 

laatste=laatste+l; 
ALcloseport(port); 

free(syllable) ; 
free(clicks); 
free (stimulus); 
free(start); 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 

goto opnieuw; 

drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4); 
if (herhaalt<2*einde) 
{ 

free ( syllable) ; 

sign=4; 
laatste=0; 

free(clicks); 
free(stimulus); 
free(start); 

drawstuff(&Win, shiftDuration, &green4); 
goto opnieuw; 

if (report . xkey . keycode==17) { 
XCloseDisplay(Win.display); 
fclose(fp); 
exit ( 1); 
) 

break; 
default: break; } 



* 
E n d m a i n p r o g r a m 

*****************************************************************************/ 

void load_my_font( 
Display *display, XFontStruct **font_info) 
{ 

char *fontname = "10x20"; 
if ((*font_info = XLoadQueryFont(display, fontname)) == NULL) 

(void)fprintf(stderr, "Sorry,can't find that font. Using fixed instead._\n"); 
fontname = "fixed"; 
*font_info = XLoadQueryFont(display, fontname); 

void get_GC( 
Display *display, int screen, Window win, GC *ge, XFontStruct *font_info) 
{ 

unsigned int valuemask = O; 
XGCValues values; 
*gc=XCreateGC(display, win, valuemask, &values); 
XSetFont(display, *ge, font_info->fid); 
XSetForeground(display, *ge, BlackPixel(display, screen)); 

/*****************************************************************************/ 

void initializeWindow( 
struct WIN *Win, 
unsigned int initWidth, unsigned int initHeight) 

Window rootwin; 
XSizeHints size_hints; 
char *window_name = "P-centre determination"; 
char *icon_name = "PCD"; 
char *display_name = NULL; 
int X = 100, y = 100; 
Colormap cmap; 

if ((Win->display = XOpenDisplay(display_name)) == NULL) 
fprintf(stderr, "Cannot connect to X server"); 
if (getenv( "DISPLAY") == NULL) 
fprintf(stderr, • 

else 
'DISPLAY' environment variable not set. \n •) ; 

fprintf(stderr, "%s\n", XDisplayName(display_name)); 
exit (-1 ) ; } 

Win->width initWidth; 
Win->height = initHeight; 
Win->screen = DefaultScreen(Win->display); 
rootwin = RootWindow(Win->display, Win->screen); 
Win->win = 

XCreateSimpleWindow (Win->display, rootwin, x, y, 
Win->width, Win->height, 5, 
WhitePixel(Win->display, Win->screen), 
BlackPixel(Win->display, Win->screen)); 

cmap=DefaultColormap(Win->display, Win->screen); 
load_my_font(Win->display, &Win->font_info); 
get_GC( 

Win->display, Win->screen, Win->win, 
&Win->gc, Win->font_info); 

memset(&size_hints, 0, sizeof(XSizeHints)); 
size_hints.flags PSize I PMinSize I USPosition; 
size_hints.width Win->width; 
size_hints.height Win->height; 



. } 

XSetStandardProperties( 
Win->display, Win->win, window_name, icon_name, None, 
0, 0, &size_hints); 

XSelectinput(Win->display, Win->win, 
ExposureMask I ButtonPressMask I KeyPressMask); 

XMapWindow(Win->display, Win->win); 
XNextEvent(Win->display, &Win->report); 
s witch (Win->report . type) { 

case ConfigureNotify: 
XGetWindowAttributes(Win->display, Win->win, &Win->windowattr); 
Win->width Win->windowattr.width; 
Win->height = Win->windowattr.height; 

default : break; 

void drawStuff( 
struct WIN *Win, double *shiftDuration, XColor *color) 

inti; 
int len, lenl, len2, len3, len4, lens, len6, len7, len8 ; 
char string[lO]; 
char string3[64]; 
char *stringl 
char *string2 
char *string4 
char *strings 
char *string6 
char *string? 

"Please press a green bleek, so that syllable comes sooner or later! "· 
"When the stimilus sounds rhythmic, press Enter!"; 

". , 
"Stimulus cannot come earlier. 
"Stimulus cannot come later. ". , 

char *string8 "This was the last word, thank you for your time."; 
if (herhaalt<2*einde) sprintf(string3,"%1s %3d %1s", "Total: 28 words. 

words left . "); 
lenl strlen(stringl); 
len2 strlen(string2); 
len3 strlen(string3); 
len4 strlen(string4); 
lens strlen(string5); 
len6 strlen(string6) ; 
l en7 strlen(string7); 
len8 strlen(string8); 

",2*einde-herhaalt," 

XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 60, stringl, lenl); 
XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 90, string2, len2); 
XDrawimageString(Win->display, Win->win, Win->gc, 240, 330, string4, len4); 
XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 330, string3, len3); 

if (herhaalt==2*einde) { 
XDrawimageString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 330, string?, len7); 

XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 390, string8, len8) ; 
} 

if (sign==l) XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 360, strings, l enS); 
if (sign==2) XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 360, string6, len6); 
if (sign==3) XDrawimageString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 360, string?, len7); 

XSetForeground(Win->di splay, Win->gc, color->pixel); 
for (i=O; i<NR_OF_BLOCKS; i++) { 

XFillRectangle(Win->display, Win->win, Win->gc, BLOCK_XPOS+ 
i*BLOCK_INTERVAL, BLOCK_YPOS, BLOCK_LENGTH, BLOCK_HEIGHT); 

XSetForeground(Win->display , Win->gc , 
WhitePixel(Win->display, Win->screen)); 

for (i=O; i<NR_OF_BLOCKS; i++) { 
if (i<NR_OF_BLOCKS / 2+1) sprintf(string, "%d", (long)shiftDuration[i]); 

else sprintf(string, "%s%d","+" , (long)shiftDuration[i]); 
len = strlen(string); 
XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 

BLOCK_XPOS+i*BLOCK_INTERVAL+BLOCK_LENGTH / 2-(9*len/2), 
BLOCK_YPOS+30, string, len); 



XDrawString(Win->display, Win->win, Win->gc, 
BLOCK_XPOS+NR_OF_BLOCKS*BLOCK_INTERVAL+lO, BLOCK_YPOS+30, "rns", 2); 

XFlush(Win->display); 

COPYRIGHT 1994 Institute for Perception Research / IPO 
P.O. Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 



AQDendix D: Leesvel om toonhoogte verschillen te 
voorkomen 

oet 
moet 
smoet 
noet 
snoet 
soet 
roet 
aat 
raad 
graat 
aat 
laat 
vaat 
vlaat 
oet 
moet 
smoet 
noet 
snoet 
soet 
roet 
aat 
raad 
graat 
aat 
laat 
vaat 
vlaat 
oet 
moet 
smoet 
noet 
snoet 
soet 
roet 
aat 
raad 
graat 
aat 
laat 
vaat 
vlaat 
oet 
moet 
smoet 
noet 
snoet 
soet 
roet 
aat 
raad 
graat 
aat 
laat 
vaat 
vlaat 



Appendix E: PSD + Programmaj "dataverwerken 

ppendix E 1: PSD" dataverwerken" 

Hoofdprogramma :verwerken van de resultaten. 

start 

laden_ van_de_getallen() 

berekenen_ van_gem_en_sd() 

wegschrijven_ van_de_getallen() 

einde 

Void woord_selecteren() 

if (teller== 0) woord = "oet'' 

if (teller== 1) woord= "moet" 

if (teller== 2) woord= "smoet" 

if (teller== 3) woord= "noet" 

if (teller== 4) woord= "snoet" 

if (teller== 5) woord= "soet" 

if (teller== 6) woord= "roet" 

if (teller== 7) woord= "aat" 

if (teller== 8) woord= raad" 

if (teller== 9) woord= "graat" 

if (teller==lO) woord= "gaat" 

if ( teller== 11) woord = "laat" 

if (teller==12) woord= "vlaat" 

if ( teller== 13) woord = "vaat" 



Void laden_ van_de_getallen() 

teller= 0; 

waarde= 0; 

open(testperson) om uit te lezen 

einde= 1; 

woord_selecteren() 

naam in file = " " ,_ -

zet regel uit "testperson" in buffer 

naam_in_file = 1 e string uit buffer 

zoek_ voor_teken = 2e string uit buffer 

_n 

einde= 1; 

~na 

string_gelijk = 1 ; 

Zolang ((string_gelijk != 0) && (einde != 0)) 

woord_in_file = "" 

zet regel uit "testperson" in buffer 

woord_in_file = 1 e string uit buffer 

getal = 2e string uit buffer 

e=~ 

P _centrum[ waarde ]=atoi(getal)/48; 

waarde++; 

Zolang ((einde_rij != 0) && (einde != 0)) 

Zolang (einde !=0) 



Void berekenen_gem_en_sd() 

teller= O; 

waarde = 0; sqr_pcentrum=O;som_pcentrum=O; 

som_pcentrum+=pcentrum[ teller] [waarde]; 

w 

waarde++; 

Zolang( waarde<aantal_getallen) 

pcentrum_gem[teller]=som_pcentrum/aantal_getallen; 

teller++; 

Zolang ( teller<aantal_ woorden) 

sqr_pcentrum+=(pcentrum[waarde]-pcenrtum_gem)2 

waarde++; 

Zolang(waarde<aantal_getallen) 

pcentrum_sd[ teller ]=sqrt(sqr_pcentrum/( aantal_getallen-1 )); 

Void wegschrijven_ van_de_getallen() 
open (naam) om in te schrijven 

teller= O; 

schrijf(naam, pcentrum_gem[teller], pcentrum_sd[teller]; 

schrijf (naam) naar volgende regel 

teller++; 

Zolang (teller<aantal_woorden); 



Appendix E2: programma dataverwerken 

extern "C" { 
#include "Xll / Xlib.h" / / Xlib include files 
#include "Xll / Xutil . h" // Must have these included 

#include <math . h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <audio . h> 
#include <limits.h> 
#include <termios . h> 
#include <time . h> 
#include " fio . h" 

#define aantal_woorden 14 
#define aantal_getallen 10 

int teller.waarde; 
FILE *fw,*fr; 
char sam[99] ; 
char woord [ 10 J; 
char naam [ 10] ; 
char testperson[l5]; 

/* 

int pcentrum[aantal_woorden] [aantal_getallen]; 
int pcentrum_gem[aantal_woorden] ; 
int pcentrum_sd[aantal_woorden]; 

void woord_selecteren(); 
void laden_van_de_getallen(); 
void berekenen_gem_en_sd(); 
void wegschrijven_van_de_getallen(); 

void main ( int argc, char *argv-[]) 

if (argc==l) 

Verwerken van de resultaten 

printf("Geef de naam van de testpersoon "); 
scanf ( "%10s •, naam) ; 

} 

if (argc==2) strcpy (naam,argv[l]) ; 
laden_van_de_getallen(); 
berekenen_gem_en_sd(); 
wegschrijven_van_de_getallen(); 
} 

void woord_selecteren() 

if (teller==0) strcpy(woord, "oet\0"); 
if (teller==l) strcpy(woord, •moet\0") ; 
if (teller==2) strcpy(woord, •smoet \ 0"); 
if ( teller==3) strcpy(woord, •noet \ 0"); 
if ( teller==4) strcpy(woord, "snoet\0"); 
if ( teller==5) strcpy(woord, "soet \ 0") ; 
if ( teller==6) str9py(woord , "roet\0"); 
if (teller==?) strcpy(woord, "aat \ 0"); 
if (teller==B) strcpy(woord , •raad\0"); 
if ( teller==9) strcpy(woord , "graat\0"); 
if (teller==l0) strcpy(woord, "gaat \ 0"); 
if (teller==ll) strcpy(woord, "laat\0"); 
if ( teller==l2) strcpy(woord, "vlaat\0"); 
if (teller==l3) strcpy(woord, "vaat\0"); 
} 

* / 



void laden_van_de_getallen() 

char naam_in_file[lO]; 
char woord_in_file[lO] ; 
char zoek_naam[lO]; 
char zoek_teken[lO] ; 
char buffer[50]; 
char getal[lO]; 
char zoek_einde_rij[lO]; 
char end[lO]; 
int string_gelijk,einde_rij,einde; 

waarde=O; 
teller=O; 
strcpy(zoek_einde_rij , " " ); 
strcpy(end, "end"); 
do 

waarde=O; 
fr=fopen("testperson ", "r"); 
einde=l; 
woord_selecteren(); 
do { / * naam in file zoeken* / 

do 
strcpy(naam_in_file, ""); 
fgets(buffer,50,fr); 
sscanf(buffer , "%s %s 

%s",zoek_naam , zoek_teken, 

selecteren*/ 

naam_in_file); 
einde=strcmp(zoek_naam,end); 
string_gelijk=strcmp(naam, naam_in_file); 
} 

while((string_gelijk!=O) && (einde!=O)) ; 
fgets(buffer,50,fr) ; 
do { / *woord in file zoeken en p-centrum 

strcpy(woord_in_file, "") ; 
fgets(buffer,50,fr) ; 
sscanf(buffer, "%s %s" , woord_in_file , getal); 
string_gelijk=strcmp(woord, woord_in_file); 

einde_rij=strcmp(zoek_einde_rij , woord_in_file ); 

if (string_gelijk==O) 
{ 

pcentrum[teller] [waarde]=atoi(getal) / 48; 
waarde++; 

while((einde_rij!=O) && (einde!=O)); 
} 

while(einde!=O); 
fclose ( fr) ; 
teller++; 
strcpy (zoek_naam, ""); 

/ * tot einde file* / 

while(teller<aantal_woorden); 
} 



void wegschrijven_van_de_getallen() 

int einde_woorden_rij; 
int counter; 

fw=fopen (naam, "w"); 
einde_woorden_rij=aantal_woorden/2; 
counter=O; 
waarde=O; 

do 
counter++; 
teller=O; 
if(counter==2) 

einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
teller=aantal_woorden/2; 
} 

sprintf(sam, "\n %8s", • 
fputs (sam, fw); 

. ) ; 

do { 
woord_selecteren(); 
sprintf(sam, "%8s",woord); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 

while(teller<einde_woorden_rij); 
teller=O; 
if(counter==2) 

waarde=O; 
sprintf(sam, "\n"); 
fputs (sam, fw); 

einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
teller=aantal_woorden / 2; 
} 

/* rij woorden*/ 

do { /* rij getallen*/ 
sprintf(sam,"\n %8s"," "); 
fputs (sam, fw); 
do { 

sprintf(sam, "%8d" ,pcentrurn[teller) [waarde)); 
fputs ( sam, fw) ; 
teller++; 

while(teller<einde_woorden_rij); 
waarde++; 
teller=O; 
if(counter==2) 

while(waarde<aantal_getallen); 

sprintf(sam, "\n\n %8s", "gem:"); 
fputs ( sam, fw) ; 

einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
teller=aantal_woorden/2; 
} 

teller=O; 
einde_woorden_rij=aantal_woorden/2; 
if (counter==2) { 

teller=aantal_woorden/2; 
einde_woorden~rij=aantal_woorden; 
} 



do 
rij woorden* / 

sprintf(sam, "%8d" ,pcentrum_gem[teller)); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 

while(teller<einde_woorden_rij); 
teller=O; 
if (counter==2) teller=aantal_woorden/2; 
sprintf(sam,•\n %8s","sd :"); 
fputs (sam, fw); 
do { 

sprintf(sam, "%8d",pcentrum_sd[teller)); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 

while(teller<einde_woorden_rij); 
fput(sam, "\n\n\n); 
waarde++; 

while(counter!=2); 
} 

/* 



Appendix G: Pcentra (in ros) ingesteld door de 
:i;>roef:i;>ersonen, 

Appendix Gl: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.1 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

125 165 290 140 205 140 200 
180 100 135 70 130 170 250 
160 80 170 110 230 180 210 
110 125 225 170 290 190 55 
125 120 195 85 190 145 100 
115 105 215 115 115 200 135 

80 85 125 · 105 125 205 195 
190 50 210 210 195 285 155 
110 180 130 285 285 340 110 
115 145 240 195 230 300 160 

gem 131 115 193 148 199 215 157 
sd 34 40 53 66 62 68 58 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

185 145 155 210 40 170 105 
65 115 225 250 300 40 100 
80 300 120 160 130 225 235 
95 195 185 180 310 145 185 

110 150 205 140 210 185 60 
50 160 185 145 215 170 105 
90 220 195 130 210 195 145 
30 200 160 180 120 235 190 

185 270 230 195 320 190 205 
100 235 155 205 270 185 185 

gem 99 199 181 179 212 174 151 
sd 51 58 34 37 92 53 56 



Appendix G2: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.2 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

210 0 200 90 120 240 220 
180 130 230 110 220 220 230 
120 100 180 40 190 300 130 
100 130 250 150 140 200 120 

80 90 150 110 160 150 100 
120 150 230 135 150 245 160 
110 120 235 50 180 230 170 

70 130 140 105 190 300 70 
95 170 110 140 200 250 215 

105 65 150 105 155 240 220 

gem 119 108 187 103 170 237 163 
sd 43 48 48 35 30 44 57 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

160 360 140 250 240 280 110 
90- 270 230 130 270 150 190 

100 210 180 190 210 180 160 
110 310 150 180 240 230 80 

50 250 250 140 280 280 11 0 
120 170 190 200 195 280 270 

80 170 205 140 210 190 145 
55 135 70 210 125 220 205 
40 135 195 135 230 190 165 
45 230 170 210 120 200 220 

gem 85 224 178 178 212 220 165 
sd 38 74 50 40 53 46 57 



Appendix G3: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.3 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

40 65 230 105 190 195 105 
75 75 185 75 160 225 145 
90 80 170 60 180 280 160 

110 30 170 110 200 240 65 
90 160 165 -40 135 220 105 
65 55 150 70 135 255 115 
30 -15 95 85 170 230 170 
80 110 175 90 130 55 100 
75 110 135 35 170 255 70 
80 70 200 50 170 130 80 

gem 73 74 167 64 164 208 111 
sd 23 47 36 43 24 67 36 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

50 180 225 140 195 220 100 
20 175 220 130 225 160 110 

5 290 225 150 245 200 210 
90 230 180 130 230 210 210 
25 335 225 110 185 200 135 
40 235 215 220 220 295 165 

-10 185 95 170 225 245 175 
15 285 75 145 140 210 185 

0 190 220 125 265 290 200 
110 180 160 80 260 210 220 

gem 34 228 184 140 219 224 171 
sd 39 57 56 37 37 41 42 



Appendix G4: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.4 

oet moet srnöet noet snoet soet roet 

115 70 195 150 165 295 60 
50 70 150 130 150 180 265 
90 5 150 125 170 235 130 
70 100 90 15 235 220 25 

175 90 130 75 225 220 140 
85 80 175 70 220 145 160 
60 125 160 80 130 120 120 

100 185 215 170 120 165 100 
110 110 180 45 200 230 165 

60 115 190 120 145 230 150 

gem 91 95 163 98 176 204 131 
sd 36 46 35 48 41 51 64 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

120 140 200 50 230 145 90 
80 230 230 170 200 150 160 
95 240 170 110 320 145 170 
40 175 190 160 220 190 130 
40 270 100 150 270 260 140 
70 215 165 90 200 175 190 

100 210 160 170 120 140 150 
70 240 170 150 170 120 70 
20 130 160 115 195 210 110 
65 220 255 160 230 220 135 

gem 70 207 180 132 215 175 134 
sd 30 45 42 39 54 43 36 



Appendix G5: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.5 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

120 100 150 160 210 200 190 
0 70 130 140 170 210 100 

190 30 190 215 170 190 135 
150 125 155 175 160 245 85 
130 30 180 80 240 210 170 
140 60 270 120 170 210 160 
110 160 140 110 145 260 160 
100 150 110 170 270 180 130 
100 105 190 150 270 110 130 
150 85 140 120 90 140 190 

gem 119 91 165 144 189 195 145 
sd 49 45 45 38 57 44 35 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

110 240 150 150 160 180 130 
40 230 250 170 250 290 100 
50 185 305 160 220 250 140 
60 250 120 130 245 110 160 

100 220 190 200 250 180 200 
110 160 220 100 190 290 230 

50 300 190 190 300 260 170 
70 240 175 220 190 270 180 
30 240 220 260 200 245 120 

100 250 260 140 240 230 190 

gem 72 231 208 172 224 230 162 
sd 30 38 54 46 40 57 39 



Appendix G6: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.6 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

40 -30 160 90 165 195 80 
80 30 150 80 170 210 130 
60 80 195 110 200 190 150 
60 50 175 100 130 190 80 
50 55 160 100 160 160 80 
90 80 180 120 150 180 140 
50 60 170 100 180 190 90 
80 80 180 110 160 190 120 
90 100 180 90 220 220 130 
60 50 140 120 210 180 100 

gem 66 55 169 102 174 190 110 
sd 17 36 16 13 28 16 27 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

60 230 210 70 200 130 130 
55 170 230 100 185 140 110 
20 220 190 120 200 180 90 
35 170 190 160 180 160 140 
80 220 160 110 200 150 130 
50 220 160 110 200 200. 130 
20 130 190 130 200 150 70 
20 230 180 110 180 140 130 
40 160 180 150 240 180 100 
70 210 200 90 210 200 130 

gem 45 196 189 115 199 163 116 
sd 21 35 21 26 17 25 22 



Appendix G7: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.7 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

100 10 135 125 125 140 145 
95 10 120 125 145 190 130 

100 45 135 120 230 240 100 
45 100 220 90 145 200 180 
55 55 205 80 185 225 125 
80 80 185 70 205 245 220 
50 95 105 110 155 170 105 

115 50 140 110 160 160 120 
40 90 130 100 160 200 95 
85 95 150 90 150 200 100 

gem 76 63 152 102 166 197 132 
sd 26 34 37 19 31 33 40 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

95 120 140 145 175 190 205 
90 115 120 125 135 150 100 
75 285 275 200 170 145 155 

-10 150 190 180 205 250 140 
10 210 210 130 225 160 95 
50 230 180 135 175 270 105 
40 270 205 130 200 155 110 
15 155 190 120 200 225 105 
45 185 170 100 200 240 145 
10 140 200 140 130 195 90 

gem 42 186 188 140 181 198 125 
sd 36 60 41 29 30 45 36 



Appendix G8: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.8 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

70 0 210 140 200 250 100 
120 40 110 30 100 90 200 
120 80 250 100 200 280 70 

40 130 200 110 100 200 110 
150 60 140 80 200 210 105 
100 80 100 30 120 140 100 

70 20 150 50 140 150 100 
60 60 200 100 120 190 80 
50 75 150 105 150 90 120 

120 60 150 90 190 190 110 

gem 90 60 166 83 152 179 109 
sd 36 35 47 36 42 62 35 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

120 250 210 150 250 180 180 
20 220 90 200 275 200 100 
10 230 100 190 200 260 160 
50 230 200 220 155 290 170 
20 200 240 150 220 200 180 
85 170 220 170 150 180 130 

120 220 160 150 150 150 130 
75 130 220 170 130 110 110 
65 165 120 120 200 205 120 
70 130 200 180 200 150 60 

gem 63 194 176 170 193 192 134 
sd 39 43 54 29 47 52 38 



Appendix G9: P-centra, ingesteld door proefpersoon nr.9 

oet moet smoet noet snoet soet roet 

85 75 190 105 180 200 110 
70 65 185 150 195 210 140 
80 110 210 140 175 210 145 
70 125 250 70 225 205 155 
75 65 180 95 220 170 190 
95 85 185 110 185 230 100 

105 105 160 110 175 240 155 
95 85 175 120 205 215 105 

170 140 230 160 205 245 150 
155 145 240 115 190 235 210 

gem 100 100 200 117 195 216 146 
sd 35 29 30 26 17 22 35 

aat raad graat gaat laat vlaat vaat 

90 240 270 95 200 210 90 
70 175 180 120 255 210 135 
60 220 220 185 260 250 150 
75 235 190 140 200 210 180 
75 140 240 205 195 200 185 

100 160 240 195 240 180 160 
70 220 215 155 245 . 250 165 

130 215 275 140 255 280 160 
150 225 180 170 265 255 185 
110 270 245 145 240 250 205 

gem 93 210 225 155 235 229 161 
sd 29 39 34 34 26 31 32 



Appendix GlO: P-centra,ingesteld door proefpersoon 
nr.10 

oet moet smoet noet snoet soet 

-75 195 230 115 65 210 
130 90 210 70 55 165 

15 -40 35 40 50 115 
90 20 225 -20 80 160 

5 120 175 150 120 250 
75 70 195 25 160 225 

100 100 200 110 125 190 
50 70 100 15 200 210 
15 40 15 105 135 125 

-40 -10 215 10 140 90 

gem 36 65 160 62 113 174 
sd 64 67 80 56 49 52 

aat raad graat gaat laat vlaat 

-40 45 85 35 65 145 
-60 80 130 20 270 170 
-35 110 165 20 275 260 
-30 85 180 60 235 105 

65 230 190 145 215 265 
15 140 175 160 140 155 
55 245 240 130 205 185 
15 220 180 150 210 170 
55 5 55 95 85 10 
90 110 200 115 215 115 

gem 13 127 160 93 191 158 
sd 52 81 55 55 71 74 

roet 

185 
160 

0 
30 
85 
70 

105 
140 

20 
45 

84 
62 

vaat 

160 
65 

120 
100 
125 

70 
210 

85 
130 
125 

119 
43 




