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Instituut voor Perceptie Onderzoek 

1 Inleiding 

1.1 Terugblik op eerder onderzoek 

Al enkele tientallen jaren is bekend, dat de temporele opvolging van klinkers en mede
klinkers niet willekeurig is. Men besefte dat de opeenvolging van klinkers en medeklinkers 
aan een bepaalde timing onderhevig is. Probleem is echter, dat men niet weet wat deze 
timing precies is . Eén van de tijdsmomenten waar men in geïnteresseerd was, was het 
moment van de uiting die het ritme van de uiting bepaalden. 

Er werden experimenten gedaan, waarbij proefpersonen het ritme van een zin moesten 
meetikken. De momenten, waarop de proefpersonen deze tikken plaatsten, konden echter 
niet aangewezen worden in de spectrogrammen van de lettergrepen uit zo'n zin. De 
resultaten van de proefpersonen van dit experiment bleken nauwelijks te verschillen. 

Begin jaren '70 bleek tevens dat het ritmisch achter elkaar plaatsen van spraakuitingen aan 
strikte voorwaarden verbonden was. Bij het zonder meer achter elkaar plakken van getal
len klonk het resultaat zeer onritmisch. Nader onderzoek maakte duidelijk (Marcus, 1976) 
dat aan elke lettergreep een perceptief moment van optreden, een P-centrum, toegekend 
kon worden. Door nu de P-centra van de lettergrepen op gelijke tijdsintervallen van elkaar 
te plaatsen, klonk de reeks lettergrepen wel ritmisch. Hierbij bleek dat P-centra in de buurt 
van de klinker-inzet van de lettergreep lagen, maar niet precies. Bestond de inzet van de 
lettergreep uit meerdere klinkers, dan lag het P-centrum iets naar voren. Nog sterker was 
het effect van het rijm van de lettergreep. Dit is de klinker plus de opvolgende medeklin
kers. Naarmate het rijm van de lettergreep langer duurde , verplaatste het P-centrum zich 
verder naar achteren. 

Sindsdien heeft men meerdere malen getracht de plaatsing van het P-centrum in een 
lettergreep te modelleren, afhankelijk van andere grootheden (zoals lengte van klinker en 
medeklinker). Er zijn inmiddels een aantal modellen, die echter moeilijk met elkaar te 
vergelijken zijn, vanwege de vrij willekeurige keuze van grootheden. Een aantal van die 
modellen wordt besproken in het rapport van De Vaan (IPO no. 957). Men is het er wel 
over eens, dat de keuze van het P-centrum in de buurt van de klinkerinzet zal liggen. 

Onderzoek van De Vaan (1993) wees uit, dat genoemde aanname niet altijd even waar is . 
Het bleek dat bij zogenaamde CCVC-woorden (woorden die beginnen met twee mede
klinkers, gevolgd door een klinker en opnieuw een medeklinker) het P-centrum vaak tus
sen beide medeklinkers gekozen wordt. Dit werd bevestigd door nader onderzoek van Van 
der Plas (1994). Hij onderzocht bij VC-, CVC- en CCVC-woorden de plaats van het P
centrum. Hij kwam daarbij tot de conclusie, dat het P-centrum bij VC-woorden rond de 
klinker-inzet ligt, bij CVC-woorden voor de klinker-inzet en bij CCVC-woorden bij de 
tweede medeklinker-inzet. 
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1.2 Doel van het onderzoek 

Eerdere onderzoeken zijn allemaal verricht aan de hand van ingesproken woorden. Na
tuurlijke spraak is echter zeer complex qua opbouw en is erg veranderlijk (vooral in de 
buurt van de klinker-inzet) wat betreft volume, timbre en toonhoogte. Door gebruik van 
zuivere tonen is het mogelijk die factoren onder controle te krijgen en te onderzoeken wat 
de invloed is van verandering van een factor. 

De zuivere tonen zijn sinusoïden, opgebouwd uit twee delen, die samen precies 1000 ms 
duren. Het tweede deel van de toon heeft een constante amplitude (in ons geval 7500 op 
een willekeurige schaal). Het eerste deel duurt 60 ms en heeft een amplitude die lager is 
dan de rest van de toon en die bij iedere toon een andere constante waarde heeft. Begin en 
eind van de toon beslaan ieder 5 ms. In figuur 1 is zo'n toon schematisch weergegeven. 

7500 

0 

Figuur 1: 

samen S rn.s 

eerste deel inzet - tweede deel inzet -

begin-amplitude 
60 ms 

1000 ms 

einde 
5 ms 

Opbouw van een toon met ambigue inzet uit het experiment; de amplitude van het eerste 
gedeelte van de toon is systemati sch gevarieerd om de invloed hiervan op de plaats van het P
centrum van de toon te bepalen. 

Op deze manier hebben we synthetische tonen gecreëerd, die een zeer vereenvoudigd mo
del zijn voor VC-, CVC- en CCVC-woorden (waarbij de laatste medeklinker buiten be
schouwing gelaten wordt). Zoals te zien is in bijlage 1, bestaan deze woorden (globaal) 
ook uit een inzet, een gedeelte met een lage(re) amplitude (de medeklinker), nog een inzet, 
een gedeelte met een hoge(re) amplitude (de rijm) en een eind (bij het woord ' raat' in de 
bijlage zien we bovendien nog een kleine impuls op het eind, die afkomstig is van de 't ' ). 

In dit onderzoek is het de bedoeling te achterhalen, of proefpersonen consequent het P
centrum instellen op één van beide inzetten, of dat men afwisselend kiest voor dan weer 
de ene, dan weer de andere inzet. 
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1.3 De verwachting 

Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken met betrekking tot P-centra, valt al iets te 
zeggen over de plaats van het P-centrum in een toon. Hier zullen we in deze paragraaf op 
in gaan. In ieder geval gaan we ervan uit, dat het P-centrum bij (een van) de inzet(ten) zal 
liggen. Bovendien zal het P-centrum naar links schuiven, als de lengte van het begin van 
de toon groter wordt. Daarnaast zal het P-centrum naar rechts schuiven, als de lengte van 
het tweede gedeelte van de toon (waarbij de amplitude constant is) groter wordt, al gaat 
dat wel vier à vijf keer zo snel. 

De tonen waarbij de amplitude van het begin van de toon 0 of maximaal (7500) is, heb
ben beide geen ambigue inzet. We verwachten dus een P-centrum rond 60-65 ms bij de 
toon met amplitude Oen rond 0-5 ms bij de toon met maximale amplitude. Met andere 
woorden, we verwachten een top op de aangegeven plaatsen in de verdelingsgrafiek van 
de door de proefpersonen ingestelde P-centra. De verwachting is dat deze verdelingen 
normaalverdelingen zullen zijn. Hierover later meer. 

Bij de overige tonen ligt de verwachting anders. Bij de tonen waarvan het eerste gedeelte 
van de toon niet of nauwelijks te onderscheiden is van het vervolg van de toon, kunnen 
we iets soortgelijks als bij de tonen zonder ambigue inzet verwachten. Bij de tonen, 
waarvan de ambiguïteit van de inzet wel duidelijk hoorbaar is, kunnen we feitelijk beide 
verschijnselen verwachten. Er is immers twee keer een inzet (rond de 0 en rond de 60 ms) 
en dus kunnen we ook twee toppen verwachten. De top rond de 60 ms zal naar verwach
ting afnemen (als de amplitude van het begin van de toon toeneemt), de top rond de 0 ms 
daarentegen zal naar verwachting toenemen (als de amplitude van het begin van de toon 
toeneemt). 

Als gevolg van de beschreven dubbeltoppigheid, zal het gemiddelde van de ingestelde P
centra afnemen, naarmate de amplitude van het begin van de toon toeneemt. Hoe het ver
loop van deze samenhang zal uitvallen is echter nog niet duidelijk. 

Mocht deze verwachting echter niet uitkomen, dan is er nog een alternatieve mogelijkheid. 
Het kan namelijk ook zo zijn, dat de verdelingsgrafieken van de tonen met ambigue inzet 
geleidelijk aan naar links verschuiven, naarmate de amplitude van het begin van de toon 
toeneemt. De verwachting bij de eerste en laatste toon (amplitude 0 respectievelijk 
maximaal) blijft hetzelfde. Ook hier verwachten we een afname van het gemiddelde als de 
amplitude van het begin van de toon toeneemt. Wellicht dat in dit geval het verloop van 
de gemiddelden ten opzichte van de amplitude van het begin van de toon rechtlijnig zal 
zijn . 
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2 De opzet van het onderzoek 

2.1 De tonen 

De opzet van het onderzoek is een aantal proefpersonen (ongeveer tien) het P-centrum te 
laten instellen van een aantal tonen (met verschillende amplitudes voor het begin van de 
tonen) . Allereerst moesten de tonen 'aangemaakt' worden. Vraag was echter, hoe de am
plitude van het begin van de toon te variëren en hoeveel tonen aan te maken. 

7500 

0 

60ms 
begin-amplitude 

begin-amplitude 
60 ms 

.. I \ 

1000 IDS 

Figuur 2: equidistante verandering van de amplitude van het begin van de toon 

De eerste vraag werd aanvankelijk beantwoord met een equidistante verandering van de 
begin-amplitude (zie ook figuur 2). De amplitude van het begin van de eerste toon wordt 
0, die van de laatste maximaal (7500) en de amplitudes van het begin van de tonen daar
tussen lopen op met gelijke stapjes. Die stapjes kozen we 0, 1 maal de maximale amplitu
de, zodat we op 11 tonen zouden uitkomen. Tijdens elke sessie van het experiment zou
den namelijk alle tonen twee keer aangeboden worden en daarnaast nog een aantal oefen
tonen. Het aantal moest niet te hoog zijn, omdat anders de (tijds)duur van het experiment 
te lang zou worden. We verwachtten echter bij voorbaat al, dat een lineaire verdeling niet 
de meest ideale zou zijn. 

Zoals al eerder vermeld, kiest men in het algemeen het P-centrum van een ' constante 
toon ' (een toon met één constante amplitude na de inzet) in de inzet of vlak daarna. 

5 



Instituut voor Perceptie Onderzoek 

Datzelfde verschijnsel treedt dus ook op bij tonen waarbij het eerste gedeelte van de toon 
niet hoorbaar is. Het meest interessant zijn dan de tonen, waarbij het begin van de toon 
net wel hoorbaar is. Wat er gebeurt bij tonen, waarvan het begin van de toon duidelijk 
hoorbaar is, kan al gauw gegeneraliseerd worden. 

Na zelf het experiment een paar keer gedaan te hebben, bleek dat er nog een paar tonen 
toegevoegd of vervangen moesten worden, omdat voor alle negen tussenliggende begin
amplitudes de inzet duidelijk ambigu was, zodat we weinig waarnemingen zouden ver
krijgen voor de grensgevallen. In ieder geval moesten er tonen in de onderste regionen bij
komen. Hiertoe breidden we de tonen uit met een reeks van tien tonen tussen de (aanvan
kelijk) eerste en tweede toon, ofwel tussen een amplitude van O en 0, 1 maal het maximum. 
Hierbij maakten we echter geen gebruik van een lineaire, maar van een logaritmische 
schaal, omdat de luidheidswaarneming van de mens logaritmisch plaats vindt. Elke toon 
kreeg een amplitude gelijk aan 2/3 maal die van de vorige toon. 

Op deze manier kregen we een betere spreiding van de tonen, maar tegelijkertijd hadden 
we dus wel 21 tonen in totaal. Dit betekende dat er 45 ( !) tonen per experiment aangebo
den zouden worden, met als gevolg een experimentduur van ruim drie kwartier per sessie. 
Bovendien bleek voor de hogere beginamplitudes zich hetzelfde probleem voor te doen. 
Ook hier moesten tonen worden toegevoegd, die zouden variëren volgens een logaritmi
sche schaal. Nog meer tonen dus! 

Vervolgens is gekozen voor een nieuwe schaal: een sinusoïde schaal, omdat de sinusfunc
tie een langzame opbouw heeft, vervolgens snel stijgt en tenslotte weer langzaam naar het 
maximum gaat. Op deze manier ontstaan dus meer tonen met een lage of een hoge begin
amplitude en minder daar tussenin. De amplitudes van het begin van de tonen zouden 
gelijk worden aan 7500.(sin(x)+l)/2 waarbij x varieert van -Y21t tot Y21t. Daarbij varieert x 
lineair met stappen van 1/121t. Dit resulteerde in dertien tonen, waarvan de amplitudes in 
de tabel hieronder staan. Het experiment zou dus bestaan uit 30 tonen. De experimentduur 
werd ongeveer een half uur per sessie, wat acceptabel werd geacht. Het programma 
waarmee de tonen zijn aangemaakt, is te vinden in bijlage 3. 

toon 1 2 3 4 5 6 7 

ampl. 0 127,778 502,405 1098,350 1875 2779,429 3750 

toon 8 9 10 11 12 13 

ampl. 4720,571 5625 6401,650 6997,595 7372,222 7500 

2.2 Het experiment 

Zoals al eerder vermeld, komt elke toon per sessie twee keer aan bod. Dit betekent dat 
elke proefpersoon per sessie twee maal het P-centrum van iedere toon instelt. We wilden 
echter per persoon per toon tien waarden hebben, dus moest elke proefpersoon vijf sessies 
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uitvoeren. Bij het experiment is gebruik gemaakt van een programma dat de ingestelde 
waarden van de proefpersonen opslaat. Dit programma is terug te vinden in bijlage 3. 

Het programma biedt de proefpersonen een scherm aan met daarop een rij blokjes (zie 
bijlage 2). Bij elk blokje hoort een tijdsinterval variërend van -200 tot 200 ms. Telkens als 
een blokje met de muis wordt 'aangeklikt', laat het programma twee tikken horen, ge
volgd door de betreffende toon, gevolgd door opnieuw twee tikken. De plaats van de toon 
ten opzichte van de tikken verandert met het aangeklikte tijdsinterval. De proefpersoon 
gaat hiermee door, totdat naar zijn of haar mening de toon temidden de vier tikken rit
misch klinkt. Vervolgens wordt de volgende toon aangeboden, net zo lang tot alle dertig 
tonen zijn aangeboden. Deze werkwijze met (een mogelijke) strategie werd de personen 
aangeboden op een instructieve! (zie bijlage 2). 

De waarden, die tijdens de experimenten door de proefpersonen worden ingesteld, worden 
door het programma verzameld en opgeslagen in een file . Deze file is vervolgens bewerkt 
door twee programma's (zie bijlage 3), zodat de gegevens overzichtelijker werden gepre
senteerd danwel bruikbaar werden voor GNUPLOT, een programma dat de gegevens ver
werkt in grafieken. 
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3 De resultaten 

3.1 Resultaten van individuele proefpersonen 

De resultaten van de individuele proefpersonen zijn ondergebracht in bijlage 4. Per twee 
personen zijn telkens twee lijsten opgenomen met de ingestelde waarden van iedere toon, 
inclusief gemiddelde en standaard-deviatie, gevolgd door de grafieken behorend bij de ge
gevens van de tonen 1, 4, 8 en 13. In zo'n grafiek is de absolute frequentie van de instel
lingen in klassen uitgezet tegen de tijd, waarbij O ms het begin van de toon is. We zullen 
allereerst deze losse gegevens bek.ijken, alvorens het totaalbeeld aan een analyse te onder
werpen. 

pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

toon 77.00 63.50 372.00 122.50 120.00 53.00 92,00 269.50 45.00 7.00 
1 29,93 21.22 65.12 24.30 25.82 94 .76 48,72 186.45 28.38 40.57 

toon 93.50 59.00 319.50 124.00 130.00 39.00 100.00 283,00 47 .00 25.00 
2 26.88 26.33 120,47 25,91 53.75 86.08 77.10 144,57 38.74 30.37 

toon 76.50 44 .00 365.50 127.00 144,00 40.00 100.00 296,00 40.50 13 .50 
3 43 .66 19.97 120.33 29,46 56.02 83.00 36. 13 173.44 30.23 35.36 

toon 69.50 28.00 348.00 121.00 110.00 0,00 89.00 251 ,50 33.50 6.00 
4 49.13 27.41 93.78 31.69 45 .95 57.35 42 .35 143.51 46.73 24.01 

toon 42.00 28 .50 239.50 111.00 103.00 77.00 85 .50 245.50 11.50 -12.50 
5 34.17 17.33 94.24 28.07 46.92 73.34 32,87 181.82 34,24 34.01 

toon 55.00 12.00 310.00 100.50 100.00 15 .00 48.00 224.00 13,00 -36.00 
6 33.99 20.98 77.75 24.55 23.57 75.46 46.26 163.96 37.73 26.33 

toon 45.00 -3.00 323 .00 112 .00 97.00 30.00 46.50 243.00 -4 ,00 -32 .50 
7 51.96 16.36 95.27 32,25 34.66 70.55 63.07 149.61 36.88 38.10 

toon 28.50 2.00 313.50 82.00 95 ,00 21.50 59,00 271 .00 8.50 -28 ,00 
8 27.69 19.32 88.82 34.50 43 ,78 76,(Y'} 21.58 174.56 35.67 13.17 

toon 41.00 0,50 359.50 72.50 83.00 6.00 59,50 259,00 -12.00 -39.00 
9 100.27 19.21 137 .28 25.08 33.35 55 ,82 27.13 144.43 35.06 28.26 

toon 41.50 9.00 353.50 72.50 105.00 38.50 49.00 263.00 -16.00 -51.00 
JO 42 .36 26.96 116.43 21.11 55.03 68.40 49.99 168.23 41.62 41.55 

toon 26.50 -5 .00 331.00 73.50 66.00 23.00 33.00 242.50 -2 .50 -39.50 
Il 34.00 18.86 110.37 41 ,23 52,11 101.88 62,41 162.72 30.93 34.03 

toon 42.50 -8 .50 322.00 69,50 62 ,00 1.50 33.50 259.50 -33 ,00 -40,00 
12 43.16 21.86 77.72 33.37 49.40 82.73 47.08 170,59 40.97 56.91 

toon -5,00 -10.00 346.00 92,50 75 .00 -11.00 48,00 246,50 - 17,00 -57.50 
13 55.88 14.91 121.40 34.10 42.49 40.67 39,67 164.11 27 ,51 28.50 

In bovenstaande tabel staan nog eens de gemiddelden (boven) en standaard-deviaties (on
der) van iedere proefpersoon van elke toon. We zien al meteen dat de gemiddelden van 
proefpersoon 3 en 8 erg hoog liggen en daardoor het totaalbeeld erg zullen beïnvloeden. 
Omdat deze proefpersonen een andere strategie hebben gevolgd, zullen de resultaten ook 
zonder hun gegevens weergegeven worden. Verder vallen ook proefpersoon 4 en 5 op, 
vanwege de iets hogere gemiddelden. Ook hun resultaten zullen we terzijde leggen. 
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3.2 Gegevens van 10, 8 en 6 personen 

Allereerst gaan we kijken wat er gebeurt met de gemiddelden en standaard-deviaties, als 
we proefpersoon 3 en 8 respectievelijk proefpersoon 3, 4, 5 en 8 buiten beschouwing 
laten. Zowel de tabel hieronder als de grafieken in bijlage 6 geven hier een duidelijk beeld 
van. 
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Figuur 3: gemiddelden biJ respectievelijk 6. 8 en 10 proefpersonen 

Kijken we eerst naar grafiek in figuur 3, waarin de gemiddelden van 10, 8 en 6 personen 
zijn uitgezet tegen de amplituden van het begin van de toon. Wat onmiddellijk opvalt, is 
de gigantische daling van de gemiddelden, naarmate het aantal proefpersonen daalt. In fei
te treedt er alleen een translatie langs de tijd-as op; het verloop van de grafieken is 
praktisch hetzelfde. De grafiek van 6 personen komt het beste overeen met de verwach
ting , zoals beschreven op bladzijde 4; hij begint bij 60 ms bij 0 (toon l) en loopt geleide
lijk aan naar 0 ms bij 7500 (toon 13). De grafiek van 8 personen ligt hier ongeveer 20 ms 
boven en loopt dus van 80 ms naar 20 ms. Dit komt door de twee personen, die het P
centrum verder naar rechts kozen dan de anderen. De grafiek van l 0 personen tenslotte 
ligt 60 ms boven de grafiek van 6 personen en wijkt daarmee volledig af van de verwach
tingen. Dit is wel logisch, al s men bedenkt dat er nu twee personen bij zitten, die de P
centra consequent tussen de 300 en 500 ms instelden . 
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10 personen 8 personen 6 personen 
toon 

gem sd gem sd gem sd 

1 122,15 128,26 72,50 56,74 56,25 55,17 

2 122,00 120,07 77,19 61,49 60,58 58,27 

3 124,70 134,42 73,19 61,86 52,42 52,27 

4 105,65 124,45 57,13 59,58 37,67 52,22 

5 93,10 109,94 55,75 57,47 38,67 52,67 

6 84,15 120,52 38,44 58,33 17,83 21,50 

7 85,70 127,80 36,38 64,45 13,67 55,71 

8 85,30 129,34 33,56 54,08 15,25 45,83 

9 83,00 141,59 26,44 61,33 9,33 59,76 

10 86,50 140,98 31,06 63,72 11,83 57,56 

11 74,85 135, 17 21,88 61,55 5,92 57,95 

12 70,90 136,57 15,94 61,85 -0,67 58,77 

13 70,75 141,51 14,38 60,24 -8,75 46,96 
Als we k.J 1ken m de tabel 11erboven, zien we dat naast de eIIlldc eJden ook de standaard-J g 
deviaties sterk afnemen, naarmate we minder proefpersonen meetellen. Dit beeld komt ook 
duidelijk naar voren in de grafieken in bijlage 6. In deze grafieken zijn voor 10, 8 en 6 
proefpersonen grafieken uitgezet, die het gemiddelde, het gemiddelde min de standaard
deviatie en het gemiddelde plus de standaard-deviatie weergeven tegen de amplitude van 
het begin van de toon. Hieruit blijkt duidelijk, dat de standaard-deviaties bij 10 personen 
ongeveer twee keer zo groot zijn als die bij 6 personen. De standaard-deviaties bij 8 
personen zijn iets groter dan die van 6 personen. 

In bijlage 5 zijn per toon de grafieken weergegeven bij de gegevens van respectievelijk 10, 
8 en 6 personen . Als we eerst kijken naar de grafieken van 10 personen, dan vallen er een 
aantal vreemde dingen op. Toon 1 en 13 vertonen namelijk twee toppen, wat we bij deze 
tonen niet zouden verwachten. Verder zit er bij alle grafieken duidelijke 'ruis' tussen 200 
en 500 ms. Wel zien we bij een aantal tonen de verwachte dubbeltoppigheid. We zien 
echter de toppen behalve bij 0 ms, meestal bij 90 ms in plaats van 60 ms, zoals we ver
wachtten. 

Als we de grafieken van 10 en 8 personen met elkaar vergelijken, dan zien we dat de ver
delingen niet of nauwelijks verschillen. Het grootste verschil is dat de ruis na 200 ms is 
verdwenen. Dit is vrij logisch, als men bedenkt dat de personen die de hoge waarden had
den ingesteld, buiten beschouwing zijn gelaten. Het grootste gevolg hiervan is de afname 
van gemiddelden en standaard-deviaties. Andere opmerkelijkheden zijn gebleven. 

10 
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Instituut voor Perceptie Onderzoek 

Als we kijken naar de grafieken van 6 personen (zie vorige bladzijde), dan zien we dat 
deze wel duidelijk veranderd zijn ten opzichte van de andere twee. Allereerst is de tweede 
top bij de tonen l en 13 vrijwel verdwenen. Daarnaast valt op, dat de toppen rond de 90 
ms vrijwel overal zijn verdwenen; daarvoor in de plaats zijn er nu toppen bij 60 ms. Ook 
dit is weer te verklaren. Doordat de twee personen, die de P-centra iets verder naar rechts 
instelden, zijn verwijderd, zijn ook de gegevens van hen verwijderd die meer naar rechts 
lagen. Als je immers twee grafieken met elk een top op een andere plaats bij elkaar optelt, 
ontstaat een grafiek met twee toppen. In dit geval halen we een van die onderliggende 
grafieken weg, zodat er nog een top overblijft. 

Verder is bij de meeste tonen wel enige dubbeltoppigheid te herkennen. Vanaf toon 8 zien 
we een verdeling die vrijwel geheel volgens verwachting loopt, toon 12 uitgezonderd ( om
dat die een geringe tweede top heeft) . Zeker is in ieder geval dat de grafieken er beter uit 
zien dan de grafieken van 8 en 10 personen. 

Tenslotte willen we nog weten of de grafieken significant verschillen van de Gauss-verde
ling. Hierbij maken we gebruik van de Kolmogorov-Smirnov-toets . Bij deze toets worden 
de cumulatieve grafieken ( op een schaal van O tot l ) met elkaar vergeleken. De verde
lingsfunctie moet zo getekend worden, dat ieder punt, waarin de frequentie verandert, 
zichtbaar is . Vervolgens wordt de grootste afwijking bepaald met de functie waaraan ge
toetst wordt, in ons geval de cumulatieve Gauss-verdeling. Deze afwijking mag niet gro
ter zijn dan een bepaalde waarde, die afhankelijk is van het aantal waarnemingen en de 
mate van onbetrouwbaarheid. Het aantal waarnemingen ligt in ons geval vast (60, 80 of 
l 00), en we kiezen voor 10% onbetrouwbaarheid. Maximaal toegestane afwijkingen zijn 
nu 0,1575 bij 60 waarnemingen (6 personen), 0,1364 bij 80 (8 personen) en 0,0122 bij 
100 waarnemingen ( 10 personen). 

grootste afwijking grootste afwijking 
toon 

6 pers. 8 pers. 
toon 

6 pers. 8 pers. 

1 0,0803 0,0987 8 0,0664 0,0782 

2 0,1299 0,0993 9 0,1293 0,0934 

3 0,0754 0,0558 10 0,0645 0,0679 

4 0,0910 0,0914 11 0,1398 0,1158 

5 0,0827 0,0773 12 0,1127 0,0713 

6 0,0738 0,1236 13 0,1492 0,1324 

7 0,0949 0,0867 

Het bleek al gauw, dat de grafieken van l O personen allen significant verschilden van de 
Gauss-verdeling. Dat kon ook niet anders, daar de gemiddelden en standaard-deviaties veel 
te veel afweken. Hoe het zit bij de grafieken van 6 respectievelijk 8 personen is te zien in 
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Instituut voor Perceptie Onderzoek 

de tabel op de vorige bladzijde. Uit de tabel blijkt, dat bij 6 en 8 personen alle grafieken 
niet significant afwijken van de Gauss-verdeling met 10% onbetrouwbaarheid. De meesten 
wijken zelfs niet significant af bij 20% onbetrouwbaarheid. 

Tenslotte hebben we ook nog gekeken of toon I en 13 significant van elkaar afwijken bij 
6 en 8 personen. De tonen zijn namelijk vrijwel aan elkaar gelijk; beide hebben een inzet, 
die overgaat in de maximale amplitude. Het enige verschil is, dat toon 1 60 ms korter is. 
We verwachten dus feitelijk dezelfde verdeling, alleen 60 ms verschoven. We hebben 
daarom de cumulatieve verdelingen van beide tonen met elkaar vergeleken, nadat we toon 
13 60 ms naar rechts hadden opgeschoven. Vervolgens hebben we beide verdelingen aan 
elkaar getoetst met de Kolmogorov-Smirnov-toets. De grootste afwijkingen waren bij 6 
personen 0,2 en bij 8 personen 0,1625; heel verrassend wijken de verdelingen van de P
centra van de tonen significant af in beide gevallen! 

Naast de Kolmogorov-Smirnov-toets hebben we nog enkele andere toetsingsmethoden 
bekeken, te weten de Chi-kwadraat-toets en de t-toets . Beide leiden echter tot vrijwel 
dezelfde resultaten. 

13 



Instituut voor Perceptie Onderzoek 

4 Discussie 

Wat we in ieder geval uit de resultaten van dit experiment kunnen concluderen, is dat de 
proefpersonen blijkbaar niet allemaal de P-centra op hetzelfde moment kiezen. Bij de 
proefpersonen 3 en 8 hebben we gezien, dat zij duidelijk meer naar het midden van de 
toon neigen dan naar de inzet. Proefpersoon 4 en 5 neigen daarentegen wel naar de inzet, 
maar toch meer naar rechts dan de rest. Proefpersoon 10 tenslotte neigt weer meer naar 
links. 

Een verklaring hiervoor is onder andere dat proefpersonen diverse strategieën toepassen. 
Zelf waren we al tot de ontdekking gekomen, dat door de toon 700 ms op te schuiven het 
P-centrum altijd bij O ligt. Een dergelijke 'strategie' had proefpersoon 6 ook al gevonden. 
Proefpersoon 5 paste in zijn strategie de verschuivingen van 5, 10 en 20 ms niet meer toe, 
omdat het verschil toch niet gehoord werd. Proefpersoon 4 tenslotte had twee strategieën 
bedacht, waar er consequent één van werd toegepast. 

Doordat verschillende personen verschillende strategieën toepasten, hadden zij ook ver
schillende resultaten. Dit leidde tot een totaalbeeld, dat niet voldeed aan de verwachtin
gen. Na verwijdering van een aantal proefpersonen, kwamen we tot de conclusie, dat het 
totaalbeeld nu wel overeen kwam met de verwachting. Door twee uitschieters te verwijde
ren, weken de gegevens opeens niet meer significant af van de Gauss-verdeling. Na nog 
eens twee personen buiten beschouwing te laten, zagen ook de grafieken er naar verwach
ting uit. Opva11end is we], dat net de tonen die het minst zouden moeten afwijken (toon 11 
en 13) in beide geva11en het meest afweken. 

Geen van de verdelingen week echter significant af. Als gevolg daarvan zou je vraagte
kens kunnen gaan zetten bij de dubbeltoppigheid. Een Gauss-verdeling is namelijk niet 
dubbeltoppig en alle tonen weken niet significant af van die verdeling. De vraag is nu wat 
er zwaarder weegt: de significantie van de afwijking, die bij sommige tonen maar net 
toegestaan was, of de dubbeltoppigheid. 

De statistische resultaten van dit onderzoek wijzen eerder op de alternatieve hypothese. 
waarbij we verwachtten dat de verdelingen zouden opschuiven. De gemiddelden schuiven 
namelijk geleidelijk naar links. Als we naar de grafieken kijken, zijn we echter toch 
geneigd om te pleiten voor dubbeltoppigheid. 

Het kan zijn, dat de dubbeltoppigheid duidelijker wordt naarmate er meer proefpersonen 
bij het experiment betrokken zijn. In dat geval zal de significante afwijking van de Gauss
verdeling waarschijnlijk kleiner worden en zal het eerder niet significant afwijken met de 
som van twee Gauss-verdelingen. Het kan echter ook zo zijn, dat meer proefpersonen voor 
een betere benadering van de Gauss-verdeling zorgen en dat de dubbeltoppigheid dus 
verdwijnt. Er zijn eigenlijk te weinig proefpersonen bij dit experiment betrokken geweest 
om harde conclusies te kunnen trekken. 
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Mogelijkheid voor een nader onderzoeken is dan op de eerste plaats een onderzoek met 
meer proefpersonen. Meer gegevens zullen leiden tot een soepeler en waarschijnlijk 
duidelijker verloop van grafieken. Bovendien zijn de gegevens dan ook nauwkeuriger, 
waardoor significantie ook beter uitsluitsel zal geven. 

Een andere mogelijkheid, die nog niet genoemd is, is dat de grafieken niet duidelijk 
genoeg zijn, doordat de toppen te dicht bij elkaar liggen. De ambiguïteit van de tonen is 
maar verdeeld over 60 ms. Misschien als het begin van de toon met de begin-amplitude 
langer wordt gemaakt (bijv. 90 ms of nog meer), dat de grafieken dan duidelijker worden 
omdat de toppen verder uit elkaar liggen. Bovendien kan het zijn, dat de proefpersonen 
dan duidelijker kiezen voor de ene inzet of de andere. Bij het beschreven onderzoek kan 
het nog altijd zo zijn, dat proefpersonen instellen op 'het begin' zonder duidelijk te letten 
op de inzetten, omdat dat 'begin' vrij kort is, vooral ten opzichte van de rest van de toon. 
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Bijlage 1 
oscillogrammen 



oscillogram van het woord 'raat' 
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Bijlage 2 
instructievel en scherm 



instructieve! P-ccntrum 

INSTRUCTIEVEL 

Onderwerp: Het perceptief moment van optreden van tonen met een ambigue inzet. 

Het nu volgende experiment zal ongeveer 45 minuten duren en wordt vijf keer afgenomen op 
verschillende tijdstippen. 

De bedoeling 

Als het programma is opgestart zie je een aantal blokjes op het scherm die je met de muis 
kunt aanklikken. Als je het blok, die de O bevat aanklikt, hoor je eerst twee tikken vervolgens 
één toon en dan weer twee tikken. Dus " tik tik toon tik tik" . Het is de bedoeling dat 
je deze toon zo in de tijd plaatst dat het geheel ritmisch klinkt. Met de muis kun je de toon 
verschuiven. Als je bijvoorbeeld +200 ms aanklikt dan zal de toon 200 ms later te horen zijn, 
klik je -50 ms aan dan is de toon 50 ms eerder te horen. Wil je de toon nog eens onveranderd 
horen dan klik je O ms aan. Als je denkt dat de reeks ritmisch klinkt duw dan op ENTER. 

Om een beetje te oefenen krijg je eerst vier tonen aangeboden. Probeer hiervan het P-centrum 
te vinden. Op de volgende bladzijde staat een voorbeeld hoe je het zou kunnen aanpakken. 
Als je klaar bent met die vier tonen kun je doorgaan met de andere 26 tonen. 

P.S. Gebruik wel steeds dezelfde naam bij het opstarten van de vijf experimenten. 



instructieve) P-centrum 

Voorbeeld 

Situatie 1 

De toon is te laat ingezet. 

tik tik toon tik tik 

De toon moet meer naar links komen te liggen dus ik klik een aantal keren -200 ms aan. 

Situatie 2 

De toon ligt nu dicht bij de tweede tik. 

tik tik toon tik tik 

De toon moet nu iets meer naar rechts komen te liggen dus ik klik bijvoorbeeld +lOOms aan. 

Situatie 3 

De toon ligt nu bijna goed. 

tik tik toon tik tik 

De toon zal nog enkele ms (bijvoorbeeld +20ms) moeten opschuiven. 

Situatie 4 

De toon ligt nu goed en de reeks klinkt ritmisch. 

tik tik toon tik tik 



Please press a green block_ so that sound comes sooner or later! 

When the stimulus sounds rhythmic_ press Enter! 

-200 -100 -50 -20 -10 -5 0 +5 +10 +20 +50 +100 +200 ms 

Total : 30 tones. 30 tones left. 



Bijlage 3 
programmatuur 



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

COPYRIGHT 1993 Institute for Perception Research / IPO 
P.O. Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 

* 
* 
* 
* 

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

/* uiteindelijke versie*/ 

#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "fio . h" 
#define PI 3 . 141592653589793 
#define E 2.718281828459045 
#define DURATION 1.0 /* s */ 
#define ONSET_DURATION 0.005 /* s */ 
#define AMPLITUDE 7500 . 0 
#define STEP_DURATION 0 . 06 /* s */ 
#define SAMPLE_FREQUENCY 16000 /*Hz*/ 
#define FR 400. /*Hz*/ 
#define NUMBER_OF_FILES 15 

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

COPYRIGHT 1993 Institute for Perception Research / IPO 
P.O. Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 

* 
* 
* 

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

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

/ * 
* D e c 1 a r a t i o n s 
* / 

struct AIFF_idrec idr; 
char filename[120] [50]; 
double *signal; 
double *env; 
short *si; 
int n = (int) (DURATION*SAMPLE_FREQUENCY); 
int m = (int) (ONSET_DURATION*SAMPLE_FREQUENCY); 
double dt = 1 . 0 / SAMPLE_FREQUENCY; 
int fd; 
int i, j, z; 
double step_amplitude; 
double r, s , t, y; 
double tl, t2, t3, t4; 
double pi2 = PI / 2.; 
double pi12 = PI/12.; 

/* 
* s t a r t 
*/ 

p r o g r a m 

signal = (double *)malloc(n * sizeof(double)); 
env = (double *)malloc(n * sizeof(double)); 
si= (short *)malloc(n * sizeof(short)); 

if (argc==l) { 
printf("Filename: "); scanf("%s", filename[0]); 

} 
else { 

strcpy(filename[0], argv[l]); 

for (i=l; i<= (NUMBER_OF_FILES+l); i++) 
{ j = 0; 

while (filename[0][j) != ' \ 0') 
{ f il ename [ i ] [ j l = f i 1 ename [ 0 l [ j l ; 

j++; 
} ; 



} ; 

= (i/100)+48; filename[il [j] 
filename[i] [j+l] = 
filename[i] [j+2] = 
filename[i] [j+3] = 

( (i%100) /10)+48; 
(i%10)+48; 
'\0'; 

idr.id = AIFF_ID; 
idr.nurnChannels = l; 
idr.sampleRate = SAMPLE_FREQUENCY; 

s = 2*PI/SAMPLE_FREQUENCY; 
z = l; 
y = -pi2; 
while (y <= pi2) 

fd = sf open_ ( f ilename [ z] , "w", &idr) ; 

/* 
* C a 1 c u 1 a t e 
*/ 

for (i=0; i<n; i++) { 

s i n e w a v e 

signal[i) = AMPLITUDE*sin(s*FR*i); 

/ * 
* C a 1 c u 1 a t e 
*/ 

e n v e 1 o p e 

r = 0.5*(sin(y)+l); 
step_amplitude = r*AMPLITUDE; 
tl= r*ONSET_DURATION; 
t2 = tl+STEP_DURATION; 
t3 = ONSET_DURATION+STEP_DURATION; 
t4 = DURATION-ONSET_DURATION; 
t = O; 
i = O; 

while (t<tl) { 

} 

env[i] = t / ONSET_DURATION; 
t += dt; 
i++; 

while ( t<t2) { 

} 

env[i] = env[i-1]; 
t += dt; 
i++; 

while ( t<t3) { 

} 

env[i) = (t-STEP_DURATION) / ONSET_DURATION; 
t += dt; 
i++; 

while (t<t4) 
env[i) = l; 
t += dt; 
i++; 

} 
while (t<DURATION) { 

env[i) = 1-(t-t4) / ONSET_DURATION; 
t += dt; 
i++; 

for (i=0; i<n; i++) { 
signal[i] *= env[i); 
si[i) = (short)signal[i); 

sfwrite_(&fd, si, &n); 
sfclose_(&fd, &idr); 

y += pil2; 
z++; 



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

COPYRIGHT 1993 Institute for Perception Research / IPO 
P.O . Box 513, NL 5600 MB Eindhoven, The Netherlands . * 

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



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

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

* 
* 
* 

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

/* uiteindelijke versie*/ 

#define XK_MISCELLANY 
#define XK_LATINl 

extern •c• { 
#include <Xll / Xlib.h> // Xlib include files 
#include <Xll/Xutil . h> // Must have these included 
#include <Xll/keysym.h> 
} 

extern •c• int sginap(long ticks); 

#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 PI 3.141592653589793 
#define E 2 . 718281828459045 
#define NR_OF TEST TRIALS 4 
#define NR_OF_SOUNDS 13 
#define NR_OF_TRIALS (NR_OF_TEST_TRIALS+2*NR_OF_SOUNDS) 
#define NR_OF_BLOCKS 13 
#define BLOCK_LENGTH 55 
#define BLOCK_HEIGHT 50 
#define BLOCK_INTERVAL 6 0 
#define BLOCK_XPOS 60 
#define BLOCK_YPOS 200 

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, 
char *str, int trial); 

void shuffle( 
long n, long shf[]); 

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

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

* 
* 
* 

***************************************************************************** / 
/ *************************************************************************•*** 
* * 



* 
* 

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

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

struct WIN Win; 
XEvent event; 
Colormap cmap; 
XColor green4; 
KeySym keysym = XK_Return; 
int count; 
statie long pvbuf[2] = {AL_OUTPUT_RATE, 0}; 
ALport port; 
struct AIFF_idrec idr; 
char filename[NR_OF_TRIALS] (64] ; 
char snd[NR_OF_TRIALS] (64]; 
long shf[NR_OF_TRIALS]; 
long startEarly[NR_OF_TRIALS]; 
char name [ 64); 
char sam[64]; 
short *clicks; 
short *syllable; 
short *stimulus; 
short *start; 
int fd; 
int ready; 
int trial; 
FILE *fp; 
long i, j, k; 
long block, xblock; 
long clickLength = 8; 
long samplesinSyllable; 
long samplesininterval; 
long totalNrOfSamples; 
double Pcentre ; 
long firstSample; 
double intervalBetweenTicks = 0.7; 
long sampleFrequency ; 
statie double shiftDuration[NR_OF_BLOCKS] = 

{-200 , -100, -50, -20, -10, -5, 0, +5, +10, 
double minShiftDuration = 5; 
long samplesinShift[NR_OF_BLOCKS]; 
long samplesinMinShift; 
char *message0 = " 
char *messagel = "Stimulus cannot come earlier. 
char *message2 = "Stimulus cannot come later. 

if (argc == 1) { 
printf("Give your name please : "); 
scanf ("%l ls", name); 

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

fp = fopen("results", "a"); 
sprintf (sam, " \ n %-7s %lls \ n\n %lls %lls\n", 

"Name: ", name, "sound", "P-centre"); 
fputs (sam, fp); 

/* 
* Order filenames and presentations 
*/ 

strcpy(snd[0) , 
strcpy(snd[ll, 
strcpy(snd[2) , 
strcpy(snd[3] , 
strcpy(snd[4) , 
strcpy(snd[5] , 
strcpy(snd[6), 
strcpy(snd[7], 
strcpy(snd[B), 
strcpy(snd[9), 
strcpy ( snd [ 10] , 
strcpy(snd[ll], 
strcpy ( snd [ 12 l , 

"toon00l\0"); 
"toon004\0"); 
toon00B\0"); 
toon013 \ 0"); 
toon002 \0"); 
toon003 \0") ; 
toon005 \ 0"); 
toon006\0"); 
toon007 \ 0"); 
toon009\0"); 
toon010\0"); 
toon0ll \ 0"); 
toon012 \0"); 

+20, +50, +100, +200}; 

". 
' ". , 

". 
' 



/* 
* teststimuli 
* / 

for (trial= 0; trial< NR OF TEST TRIALS; trial++) { 
strcpy(filename[trial)~ s~d[trial)); 
startEarly[trial) = trial%2; 

/* 
* experimentele stimuli 
*/ 

shuffle(NR_OF_SOUNDS, shf); 
for (trial= NR_OF_TEST_TRIALS; 

trial< NR_OF_TEST_TRIALS+NR_OF_SOUNDS; trial++) { 
strcpy(filename[trial), snd[shf[trial-NR_OF_TEST_TRIALS))); 
strcpy(filename[trial+NR_OF_SOUNDS] , filename[trial)) ; 
startEarly[trial) = trial%2 ; 
startEarly[trial+NR_OF_SOUNDS) = 1-startEarly[trial); 

initializeWindow(&Win, 1000, 1000); 
cmap = DefaultColormap(Win.display, Win.screen); 
XParseColor(Win.display, cmap, "green4", &green4); 
XAllocColor(Win.display, cmap, &green4); 
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); 
trial= 0; 
drawStuff (&Win , shiftDuration, &green4, message0, trial) ; 
while (keysym != XK_q && trial<NR_OF_TRIALS) { 

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

} 

printf ("File cannot be opened ! \ n") ; 
ex i t(l); 

sampleFrequency = idr . sampleRate; 
samplesininterval = (long) (intervalBetweenTicks*sampleFrequency ) ; 
samplesinMinShift = (long) (minShiftDuration*sampleFrequency/ 100 0); 
for (i = 0; i<NR_OF_BLOCKS ; i++ ) { 

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

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

totalNrOfSamples = 4*samplesininterval; 

if (startEarly[trial)) firstSample = 0 ; 
else firstSample = 2*samplesininterval ; 

syllable = (short *)malloc((int)totalNrOfSamples * sizeof(short ) ) ; 
clicks = (short *)malloc((int) (totalNrOfSamples * sizeof(short ))) ; 
stimulus= (short *)malloc((int) (2*totalNrOfSamples * sizeof(short ))) ; 
start = (short *)malloc((int) (totalNrOfSamples * sizeof(short ))); 
for (i = 0; i<totalNrOfSamples; i++) { 

} 

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

sfread_(&fd, syllable, (int *)&samplesinSyllable); 
sfclose_(&fd, NULL); 

j = 0; 
while (j<clickLength) { 

start[2*j) = 15000 ; 
start[2*j+l) = 15000 ; 
start[2*j+2 ] = -15000 ; 
start[2*j+3) = -15000; 
j += 4; 



VAL; 

1); 

1); 

} 
for (k = 0; k<4; k++) { 

} 

if (k != 1) { 
i = k*samplesininterval; 
j = O; 
while (j<clickLength) { 

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

for (i = 0; i<totalNrOfSamples; i++) 
stimulus[2*i) = clicks[i); 
stimulus[2*i+l) = clicks[i); 
syllable[i) /= 24; 

} 
for (i = 0; i<samplesinSyllable; i++) { 

/* 

if (firstSample+i<totalNrOfSamples) 
stimulus[2*(firstSample+i)) += syllable[i); 
stimulus[2*(firstSample+i)+l] += syllable[i); 

* Event loop 
*/ 
while (ready) { 

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

case Expose: 
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, message0, trial); 
while (XCheckWindowEvent(Win.display, Win.win, 

ExposureMask, &event)) { } 
break; 

case ButtonPress: 
block = event.xbutton.x/BLOCK_INTERVAL-BLOCK_XPOS / BLOCK_INTER 

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

event . xbutton.y < BLOCK_YPOS+BLOCK_HEIGHT && 
xblock < BLOCK_LENGTH && 
block >= 0 && 
block < NR_OF_BLOCKS) { 
firstSample += samplesinShift[block); 

drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4, message0, trial); 

pvbuf[l) = sampleFrequency; 
ALsetparams(AL_DEFAULT_DEVICE, pvbuf, 2); 
port = ALopenport ("poort", "w", 0); 

if ( firstSample<0) { 
firstSample = 0; 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4, messagel, tria 

} 
if (firstSample>2*samplesininterval) { 

firstSample = 2*samplesininterval; 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4, message2, tria 

ALwritesamps(port, start, 2*samplesininterval); 
for (i = 0; i<totalNrOfSamples; i++) 

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

} 
for (i = 0; i<samplesinSyllable; i++) { 

if (firstSample+i<totalNrOfSamples) 



} 

} 

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

+= syllable [ i J ; 
+= syllable[i); 

while (ALgetfilled(port)>0) sginap(l); 
ALwritesamps(port, stimulus, 2*totalNrOfSamples); 
while (ALgetfilled(port)>0) sginap(l); 
ALcloseport(port); 

break; 
case KeyPress: 

count = XLookupString(&event.xkey, NULL, 0, &keysym, NULL); 
if (keysym == XK_Return 11 keysym == XK_q) 

ready= 0; 
} 
if (keysym == XK_Return && keysym != XK_q) { 

Pcentre = 1000.*(samplesininterval-firstSample) / sampleFreq 
uency; 

} 

sprintf(sam, "%1ls %11.lf\n", filename[trial], Pcentre); 
fputs (sam, fp); 
free(syllable); 
free(clicks); 
free(stimulus); 
free (start); 
trial++; 
drawStuff(&Win, shiftDuration, &green4, message0, trial); 

break; 
default: 

break; 
/ *switch* / 

/ * while (ready) * / 
} / * while * / 
while (keysym != XK_q && trial 

ready = 1; 
NR_OF_TRIALS) 

/ * 
* Event loop 
* / 
while (ready) { 

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

case Expose: 
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, message0, trial); 
while (XCheckWindowEvent(Win.display, Win.win, 

ExposureMask, &event)) { } 
break; 

case KeyPress: 
count = XLookupString(&event.xkey, NULL, 0, &keysym, NULL); 
if (keysym == XK_Return 11 keysym == XK_q) 

ready= 0; 
} 
if (keysym == XK_Return) { 

drawstuff(&Win, shiftDuration, &green4, message0, trial); 
} 
break; 

default: 
break; 
/*switch*/ 

/* while */ 
) /* while * / 
XCloseDisplay(Win.display); 
fclose ( fp); 

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

* * 
* 
* 

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 = "l0x20"; 
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; 
*ge= 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," 'DISPLAY' environment variable not set.\n"); 

else 
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); 
switch (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, 
char *str, int trial) 

inti; 
int len, lenl, len2 , len3, len4; 
char string[l0J; 
char *stringl = "Please press a green block, so that sound comes sooner or lat 

er! "; 
char *string2 = "When the stimulus sounds rhythmic, press Enter!"; 
char *string3 = "This was the last tone, thank you for your time."; 
char string4[64); 
if (trial <= NR_OF_TRIALS) sprintf (string4,. "%ls %3d %1s %3d %ls", 

"Total : ", NR_OF _TRIALS, " tones. 
NR_OF _TRIALS-trial, " tones left . "); 

len = strlen(str); 
lenl = strlen(stringl); 
len2 = strlen(string2); 
len3 = strlen(string3); 
len4 = strlen(string4); 

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, 60 , 360, str, len); 
XDrawimageString(Win->display, Win->win, Win->gc, 60, 330, string4, len4 ) ; 
if (trial== NR_OF_TRIALS) 

XDrawString (Win->display, Win->win, Win->gc , 60, 360 , string3, len3); 

XSetForeground(Win->display, Win->gc, color->pixel ) ; 
for (i = 0; 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 = 0; 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+l0, BLOCK_YPOS+30, "ms", 2); 
XFlush(Win->display); 

void shuffle ( 
long n, long shf[)) 

long *p; 
long i, j, k; 
double x; 
p = (long *)malloc( (int)n 
for (i = 0; i < n; i++) { 

p[i) = i; 
} 
srand4 8 ( 1) ; 
for (i = n; i > 0; i--) 

x = drand48(); 
k = (long)floor(x*i); 

* sizeof (long)); 



shf[i-1) 
j = k; 
while (j 

} 
free(p) 

P [j l 
j++; 

= p[k); 

< i) { 

= p [j+l) 

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

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 
} 

/* 

/* uiteindelijke versie*/ 

#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 13 
#define aantal_getallen 10 

int teller,waarde; 
FILE *fw,*fr; 
char sam[99); 
char woord [ 10 J; 
char naam[20); 
char testperson[15); 

Verwerken van de resultaten 

double pcentrum[aantal_woorden+l) [aantal_getallen); 
double pcentrum_gem(aantal_woorden+l); 
double pcentrum_sd[aantal_woorden+l]; 

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) { 

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==l) 
if (teller==2) 
if ( teller==3) 
if (teller==4) 
if (teller==5) 
if ( teller==6) 
i f (teller==?) 
if (teller==8) 
if ( teller==9) 
if (teller==l0) 
if ( teller==ll) 
if (teller==12) 
if (teller==13) 
} 

strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 

void laden_van_de_getallen() 
{ 

"toon00l \0"); 
"toon002\0"); 
"toon003\0"); 
"toon004\0"); 
"toon005\0"); 
"toon006\0"); 
"toon007\0"); 
"toon008\0"); 
"toon009\0"); 
"toon0l0\0"); 
"toon0ll\0"); 
"toon012 \ 0"); 
"toon013 \ 0"); 

*/ 



char naam_in_file[lO); 
char woord_in_file[lO); 
char zoek_naam[lO); 
char zoek_teken[lO); 
char buffer [ 50) ; 
char getal [ 10); 
char zoek_einde_rij[lO); 
char end[lO); 
int string_gelijk, einde_rij, einde; 

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

ile); 

waarde=O; 
fr=fopen ( "f inalres", "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, naarn_in_f 

einde=strcrnp(zoek_naarn, end); 
string_gelijk=strcrnp(naarn, naarn_in_file); 
} 

while((string_gelijk!=O) && (einde!=O)); 

fgets(buffer,50,fr); 

/ * woord in file zoeken en p-centrum selecteren* / 

do { 
strcpy(woord_in_file, ""); 
fgets(buffer, 50, fr); 
sscanf (buffer, "%s %s", woord_in_file, getal); 
string_gelijk=strcrnp(woord, woord_in_file); 
einde_rij=strcrnp(zoek_einde_rij, woord_in_file); 
if (string_gelijk==O) 

{ 
pcentrum[teller) [waarde)=atof(getal); 
waarde++; 
} 

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

while(einde!=O); / * tot einde file* / 
fclose(fr); 
teller++; 
strcpy(zoek_naam,""); 
} 

while(teller<=aantal_woorden); 
} 

void berekenen_gern_en_sd() 
{ 
double sqr_pcentrum, sorn_pcentrum; 

teller=l; 
do { 

waarde= O; 
sqr_pcentrum=O . ; 
sorn_pcentrum=O.; 
do { 

sorn_pcentrum += pcentrum[teller) [waarde); 
waarde++; 
} 

while (waarde<aantal_getallen); 
pcentrum_gern[teller)=sorn_pcentrum/aantal_getallen; 



waarde=O; 
do { 

sqr_pcentrum += pow((pcentrum[teller) [waarde)-pcentrum_gem[teller) 
) '2); 

waarde++; 
} 

while (waarde<aantal_getallen); 
pcentrum_sd[teller)= sqrt(sqr_pcentrum/ (aantal_getallen- 1)); 
teller++; 
} 

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+1; 
counter=O; 
sprintf (sam, "\ nNaam: %8s\n", naam); 
fputs (sam , fw); 

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

einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
teller=aantal_woorden / 2+2; 
) 

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

woord_selecteren(); 
sprintf ( sam, "%8s", woerd); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 
} 

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

einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
teller=aantal_woorden / 2 +2; 
} 

waarde=O; 
sprintf(sam, " \ n"); 
fputs (sam , fw) ; 
do { / * rij getallen * / 

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

sprintf(sam, "%8.2f", pcentrum[teller) [waarde) ); 
fputs ( sam, fw); 
teller++; 
) 

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

einde_woorden_rij=aantal_woorden ; 
teller=aantal_woorden / 2+2; 
} 

) 
while(waarde<aantal_getallen); 

sprintf(sam, " \ n \ n %8s", "gem:"); 
fputs ( sam, fw); 
teller=l ; 
if (counter==2) { 

teller=aantal woorden / 2+2; 
einde_woorden_rij=aantal_woorden; 



do { /* rij gemiddeldes*/ 
sprintf(sam, "%8.2f", pcentrum_gem[teller]); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 
} 

while(teller<=einde_woorden_rij); 
teller=l; 
if (counter==2) { 

teller=aantal_woorden/2+2; 
einde_woorden_rij=aantal_woorden; 
} 

sprintf(sam, "\n %8s", "sd :"); 
fputs (sam, fw); 
do { 

sprintf(sam, "%8.2f", pcentrum_sd[teller]); 
fputs (sam, fw); 
teller++; 
} 

while(teller<=einde_woorden_rij); 
sprintf(sam, "\n\n\n"); 
fputs (sam, fw); 
waarde++; 
} 

while(counter!=2); 
} 



/* omzetten van alle resultaten in datafile 

/* aangepaste versie*/ 

extern "C" { 
#include "Xll/Xlib.h" 
#include "Xll/Xutil.h" 
) 

// Xlib include files 
/ / 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_TONEN 13 
#define AANTAL_GETALLEN 10 
#define KLASSEBREEDTE 30 

int teller, waarde, counter; 
int pcentrum[AANTAL_TONEN+l] [AANTAL_GETALLEN); 
int midden[AANTAL_TONEN+l] [100); 
int aantal[AANTAL_TONEN+l) [100); 
char naam[l0], name[15]; 
char woord [ 10 J; 

void woord_selecteren(); 
void laden_van_de_getallen(); 
void berekenen_aantal(); 
void wegschrijven_van_de_getallen(); 

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

if (argc==l) 

if (argc>=2) 

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

strcpy(naam, argv[l]); 

laden_van_de_getallen(); 
berekenen_aantal(); 
wegschrijven_van_de_getallen(); 
) 

void woord_selecteren() 

{ 
if (teller==l) 
if (teller==2) 
if (teller==3) 
if (teller==4) 
if (teller==5) 
if (teller==6) 
if (teller==?) 
if (teller==B) 
if (teller==9) 
if ( teller==l0) 
if ( teller==ll) 
if ( teller==12) 
if (teller==l3) 
) 

strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord, 
strcpy(woord , 
strcpy(woord, 

void laden_van_de_getallen() 

"toon00l\0"); 
"toon002\0"); 
"toon003\0"); 
"toon004\0"); 
"toon005\0"); 
"toon006 \ 0"); 
"toon007\0"); 
" toon00B \ 0"); 
"toon009 \ 0"); 
"toon010 \ 0"); 
"toon0ll \ 0"); 
"toon012 \ 0"); 
"toon013 \ 0"); 

Il); 

* / 



*fr; 
naam_in_file[l0J; 
woord_in_file[l0J; 
zoek_naam [ 10 J ; 
zoek_teken[l0J; 
zoek_einde_rij[l0]; 
testperson[l5]; 
buffer[50]; 
getal[l0J; 
end [10]; 

{ 
FILE 
char 
char 
char 
char 
char 
char 
char 
char 
char 
int string_gelijk, einde_rij, einde; 

waarde=0; 
teller=l; 
strcpy(end, "end"); 
do { 

waarde=0; 
fr=fopen("finalres·, 
einde=l; 
woord_selecteren(); 
do { 

do { 

"r") ; 

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

file); 
zoek_naam, zoek_teken, naam_in_ 

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

while((string_gelijk!=0) && (einde!=0)); 

fgets(buffer, 50, fr); 

do { / * woord in file zoeken en p-centrum selecteren* / 
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==0) 

{ 
pcentrum[teller] [waarde]=atoi(getal); 
waarde++; 
} 

} 
while((einde_rij!=0) && (einde!=0)); 
} 

while(einde!=0); 
fclose (fr); 
teller++; 
strcpy(zoek_naam, ""); 
} 

while(teller<=AANTAL_TONEN); 
} 

void berekenen_aantal() 
{ 

int n; 
int bovengrens, ondergrens; 
int min[AANTAL_TONEN+l]; 
int max[AANTAL_TONEN+l]; 
int klassebreedte, halveklasse; 

waarde=0; 
teller=l; 
do { 

waarde=0; 
min[teller]=pcentrum[teller] [waarde]; 
max[teller]=pcentrum[teller] [waarde]; 
waarde++; 



do { 
if (min[teller)>pcentrum[teller) [waarde)) min[teller)=pcentrum[tel 

ler) [waarde); 
if (max[teller)<pcentrum[teller) [waarde)) max[teller)=pcentrum[tel 

ler) [waarde); 
waarde++; 
} 

while(waarde<AANTAL_GETALLEN); 
klassebreedte=KLASSEBREEDTE; 
halveklasse=klassebreedte/2; 
teller++; 
} 

while(teller<=AANTAL_TONEN); 

teller=l; 

do 
counter=0; 
ondergrens=halveklasse*(min[teller) / halveklasse); 
if (min[teller)<0) ondergrens-=(klassebreedte+halveklasse); 

else ondergrens-=klassebreedte; 
bovengrens=ondergrens+klassebreedte; 
midden[teller) [counter)=(ondergrens+bovengrens)/2; 
aantal[teller) [counter)=0; 
counter++; 
do { 

ondergrens+=halveklasse; 
bovengrens+=halveklasse; 
waarde=0; 
n=0; 
do { 

if ((ondergrens<=pcentrum[teller] [waarde)) && (bovengrens> 
pcentrum[teller) [waarde ]) ) 

n++; 
waarde++; 
} 

while(waarde<AANTAL_GETALLEN); 
aantal[teller] [counter)=n; 
midden[teller) [counter)=(ondergrens + bovengrens) /2 ; 

counter++; 
} 

while(bovengrens<=max[teller)+halveklasse); 
do { 

midden[teller) [counter)=halveklasse+midden [ teller) [counter-1); 
aantal[teller) [counter)=-1; 
counter++; 
} 

while(counter<l00); 
teller++; 
} 

while(teller<=AANTAL_TONEN); 
} 

void wegschrijven_van_de_getallen() 

int n; 
char sam[99]; 
FILE *fw; 

name [ 0 J = ' g ' ; 
name [ 1 J = ' n ' ; 
name [ 2 J = ' u ' ; 
n=3; 
do { 

name[n)=naam[n-3]; 
n++; 
} 

while(naam[n-3] !=' \ 0'); 
name [ n) = ' \ 0 ' ; 



fw=fopen (name, "w"); 
waarde=0; 
counter=0; 
teller=l; 

do{ 
do{ 

if (aantal[teller] [counter] !=-1) { 
sprintf (sam, "%4d %2d " , midden [ teller] [ 

counter], aantal[teller] [counter]); 

ler] [counter), 0); 

fputs (sam, fw); 
teller++; 
} 

while(teller<=AANTAL_TONEN); 
if (waarde>=13) break ; 
counter++; 
teller=l; 
fputs ( " \ n" , fw) ; 
} 

while (c ounter<l 00); 
fclose ( fw ) ; 
} 

waarde=0; 
} 
else { 

sprintf(sam, "%4d %2d", midden[tel 

waarde++; 
} ; 



Bijlage 4 
gegevens proefpersonen 



proefpersoon 1 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

75.00 100.00 140.00 100.00 30.00 100.00 90.00 
65.00 60.00 110.00 60 . 00 70 . 00 60.00 -10.00 

110.00 100.00 85.00 40.00 60 . 00 5.00 5 . 00 
50.00 100.00 55.00 50.00 0.00 50.00 90.00 

100.00 100.00 85.00 110.00 110 . 00 110. 00 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 50 . 00 80.00 
100.00 90.00 10 . 00 80.00 20.00 80.00 -50.00 

80 . 00 150.00 80.00 90.00 0 . 00 50.00 60.00 
10 . 00 85.00 100.00 -50.00 25.00 20.00 10.00 
80 . 00 50.00 0.00 115. 00 45.00 25 . 00 75.00 

gem 77.00 93.50 76.50 69.50 42 . 00 55.00 45.00 
sd 29.93 26.88 43.66 49 .13 34 . 17 33.99 51.96 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon0 _12 toon013 

0.00 -20.00 100.00 80.00 70 . 00 0.00 
30.00 60.00 50.00 0 . 00 80.00 70.00 
30.00 -10.00 20.00 45 . 00 65.00 30.00 
10.00 0.00 40.00 0.00 80.00 -5.00 

0.00 90.00 105 . 00 -20.00 100.00 5.00 
50.00 -10.00 5.00 60.00 0.00 0.00 
50.00 300.00 70.00 50 . 00 50.00 0.00 
85.00 50.00 50 . 00 50.00 0.00 0.00 

0.00 -50.00 -20.00 0 . 00 0 . 00 0.00 
30.00 0.00 -5 . 00 0 . 00 -20 . 00 -150.00 

gem 28.50 41.00 41. 50 26 . 50 42.50 -5 . 00 
sd 27 . 69 100.27 42.36 34.00 43.16 55.88 



proefpersoon 2 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

70.00 110.00 50.00 10.00 20.00 50.00 5.00 
40.00 80.00 60.00 40.00 30.00 20.00 0 . 00 
50.00 40.00 70.00 0.00 20.00 10.00 -15.00 
40.00 70.00 40.00 30.00 30.00 -10.00 0.00 
90.00 20.00 30.00 0.00 25.00 10.00 20.00 

105.00 60.00 70.00 40.00 70.00 10.00 20.00 
70.00 80.00 45.00 60.00 30.00 -20.00 -20.00 
65.00 40.00 30.00 0.00 10.00 0.00 5.00 
55 . 00 45.00 5.00 20.00 10.00 10.00 -25.00 
50.00 45.00 40.00 80.00 40.00 40.00 -20.00 

gem 63.50 59.00 44.00 28.00 28.50 12.00 -3 . 00 
sd 21.22 26.33 19.97 27.41 17.33 20.98 16 . 36 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

0.00 -20.00 -15.00 -5 . 00 -20 . 00 -15.00 
20.00 30.00 45.00 -10 . 00 10.00 -10.00 
20.00 15 . 00 -15.00 -25 . 00 -10.00 0.00 

5.00 -10.00 10.00 0 . 00 -5.00 -15.00 
-20.00 -20.00 5.00 -20 . 00 -40.00 -10.00 
30.00 10.00 20 . 00 -10.00 30.00 0.00 

-20.00 10.00 0.00 0.00 10.00 -15.00 
-25.00 10.00 50.00 30 . 00 -10.00 10.00 

-5 . 00 10.00 -35.00 -30.00 -40.00 -45.00 
15 . 00 -30.00 25.00 20.00 -10.00 0.00 

gem 2.00 0 . 50 9.00 -5.00 -8.50 -10.00 
sd 19.32 19.21 26.96 18.86 21.86 14.91 
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proefpersoon 3 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

300.00 330 . 00 340 . 00 200 . 00 125.00 200 . 00 30 0. 00 
300.00 495 . 00 115.00 390 . 00 280.00 320 . 00 250.0 0 
380.00 200.00 500.00 260 . 00 160.00 260.00 200.00 
400.00 450.00 410 . 00 470.00 290.00 310.00 270 . 00 
300 . 00 100 . 00 320.00 300.00 150.00 270.00 290 . 00 
450.00 290.00 300.00 300.00 100 . 00 420.00 300 . 00 
400 . 00 300 . 00 500.00 300 . 00 350.00 340 . 00 300.00 
350.00 450 . 00 500 . 00 360 . 00 320.00 400.00 340 . 00 
490.00 300.00 370 . 00 500.00 300.00 380.00 500 . 00 
350.00 280 . 00 300 . 00 400.00 320.00 200.00 480 . 00 

gem 372.00 319.50 365.50 348.00 239 . 50 310 . 00 323 . 00 
sd 65.12 120.47 120 . 33 93.78 94.24 77.75 95.57 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

300.00 350 . 00 300.00 350.00 280.00 80 . 00 
320.00 200.00 300.00 305.00 250.00 400.00 
350 . 00 110.00 100.00 225.00 280.00 300.00 
340 . 00 355.00 335.00 390 . 00 370.00 280.00 
100 . 00 330.00 500 . 00 110.00 250.00 450.00 
300 .00 500.00 300.00 400.00 300.00 300 . 00 
300. 00 40 0. 00 380 . 00 430.00 300.00 400.0 0 
400 . 00 400 . 00 430 . 00 30 0.0 0 2 80 . 00 300.00 
435 . 00 350. 00 49 0.00 500 .0 0 46 0. 00 500.00 
29 0 . 00 60 0 .00 400 .00 3 00 . 00 450 . 00 450 . 00 

gem 313.5 0 359.5 0 353.5 0 331.00 322.00 346 . 00 
sd 88. 82 137 . 28 116.43 11 0 .37 77.72 121.4 0 



proefpersoon 4 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

105.00 90.00 110.00 95.00 110.00 140.00 95.00 
150.00 120.00 120.00 160.00 80.00 80.00 160.00 

70.00 100.00 110.00 100.00 120.00 80.00 95.00 
105.00 120.00 70.00 115. 00 120.00 140.00 70.00 
130.00 120.00 130.00 130. 00 80.00 110. 00 90.00 
140.00 180.00 180.00 180.00 160.00 85.00 170.00 
120.00 140.00 130.00 130. 00 130.00 90.00 105.00 
140.00 100.00 160.00 120.00 140 . 00 70.00 130.00 
120.00 140 . 00 130.00 110. 00 90.00 110.00 115. 00 
145.00 130.00 130. 00 70.00 80.00 100.00 90.00 

gem 122.50 124.00 127.00 121.00 111.00 100.50 112. 00 
sd 24.30 25.91 29.46 31. 69 28.07 24.55 32.25 

toon008 toon009 toon010 toon0ll toon012 toon013 

140.00 50.00 70.00 20 . 00 45.00 100.00 
100 . 00 30.00 50.00 80.00 110.00 100.00 

35.00 70.00 45.00 25.00 80 . 00 170.00 
55 . 00 80.00 70.00 60 . 00 30.00 70.00 
70.00 70.00 120.00 90.00 80.00 80 . 00 
85.00 120 . 00 70.00 130.00 120.00 90 . 00 

105 . 00 65 . 00 85.00 80.00 60.00 120.00 
105.00 100.00 85.00 120.00 40.00 85.00 

95 . 00 80 . 00 70.00 110.00 30.00 50.00 
30.00 60.00 60.00 20.00 100.00 60.00 

gem 82 . 00 72. 50 72. 50 73 . 50 69.50 92.50 
sd 34.50 25 . 08 21.11 41. 23 33.37 34.10 
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proefpersoon 5 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

150.00 100.00 90.00 50.00 100.00 50.00 100.00 
100.00 100.00 150.00 150.00 30.00 100.00 70 . 00 
100 . 00 100 . 00 200.00 150.00 100.00 150.00 50 . 00 
100.00 150.00 100.00 150.00 200.00 100 . 00 100 . 00 
150 . 00 200.00 250 . 00 150.00 100.00 100.00 150 . 00 
150.00 200.00 100.00 150.00 100.00 100.00 150.00 
150.00 100.00 150 . 00 50.00 100.00 100.00 100.00 
100.00 50 . 00 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 
100.00 200.00 200 . 00 100 . 00 100.00 100.00 100.00 
100.00 100 . 00 100.00 100.00 150.00 100.00 100.00 

gem 120 . 00 130 . 00 144.00 110 . 00 103.00 100.00 97.00 
sd 25.82 53.75 56 . 02 45.95 46.92 23.57 34.66 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

100.00 100.00 50 . 00 20.00 20.00 0 . 00 
100.00 80 . 00 50 . 00 0.00 50.00 0 .00 
150.00 100.00 50.00 100.00 50.00 100.00 
100.00 100 . 00 100.00 150.00 150.00 100.00 
150.00 100.00 200.00 100.00 50.00 100.00 
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 
100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 

50.00 50.00 100.00 -10.00 0.00 100.00 
100.00 100.00 200.00 50 . 00 100.00 100 .00 

0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 

gem 95 . 00 83.00 105.0 0 66.00 62 . 00 75.00 
sd 43.78 33.35 55 .03 52 .11 49 .40 42.49 



proefpersoon 6 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

-100.00 150.00 0 . 00 20.00 200.00 100.00 50.00 
50.00 -150.00 -130.00 100.00 50.00 -100.00 50.00 

200.00 100.00 100.00 -50.00 50.00 -80.00 0.00 
-50.00 0.00 70.00 70.00 120.00 50.00 -20.00 
100.00 -10.00 120.00 20 . 00 120.00 80.00 210.00 
150.00 50.00 170.00 -10.00 150.00 50.00 0.00 
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

-50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 -50 . 00 -50.00 
100.00 130.00 0.00 -80.00 80.00 -40.00 30.00 

80.00 70.00 20.00 -70.00 -50.00 40 . 00 30.00 

gem 53.00 39.00 40.00 0.00 77.00 15.00 30.00 
sd 94.76 86.08 83.00 57.35 73.34 75.46 70.55 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

-100.00 -100.00 90 . 00 100 . 00 -50.00 -20.00 
50.00 0.00 -20 . 00 -80.00 -150.00 60.00 

100.00 50.00 0.00 -120.00 30.00 -30.00 
-50.00 -30.00 55.00 120.00 0.00 -20.00 
110.00 50.00 120.00 200.00 0.00 50.00 

70 . 00 0.00 160.00 100.00 50.00 0.00 
50.00 0.00 0.00 0 . 00 -100 . 00 0.00 

-50.00 -50.00 50.00 -50 . 00 50.00 -50 . 00 
-50.00 80.00 -20.00 -10.00 50.00 -70.00 

85.00 60.00 -50 . 00 -30.00 135 . 00 -30.00 

gem 21. 50 6.00 38.50 23.00 1.50 -11 . 00 
sd 76.09 55.82 68.40 101.88 82.73 40.67 
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proefpersoon 7 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

0.00 110 . 00 105.00 115 . 00 80.00 80.00 25 . 00 
145.00 195.00 85.0 0 130.00 95.00 60.00 70.00 

85.00 65.00 80.00 80.00 40.00 -5.00 30 . 00 
80 . 00 80.00 65.00 20.00 65.00 20.00 55 . 00 

150 . 00 120 . 00 35 . 00 110. 00 90.00 75.00 40.00 
70.00 140.00 120 . 00 130.00 110.00 85 . 00 85.00 

110. 00 90.00 145.00 100.00 65 . 00 90 . 00 70.00 
105 . 00 180.00 150.00 110.00 130.00 100.00 105 . 00 
140.00 105.00 125.00 85.00 135.00 5 . 00 100 . 00 

35 . 00 -85.00 90.00 10.00 45.00 -30.00 -115 . 00 

gem 92.00 100.00 100.00 89.00 85.50 48.00 46 . 50 
sd 48.72 77 . 10 36.13 42.35 32 . 87 46.26 63 . 07 

toon008 toon009 toon010 toon0ll toon012 toon013 

70 . 00 70.00 5.00 -15.00 75.00 40.00 
65 . 00 50 . 00 -50 .0 0 105.00 -15.00 5.00 
50 .00 45 . 00 55.00 15.00 15 . 00 20.00 
25.00 20 . 00 35.00 25 . 00 15.00 - 25 .0 0 
40.00 25.00 40.00 50 .00 70.00 75.00 
40 . 00 60 . 00 20 .0 0 -25.00 65.00 50 . 00 
70.0 0 50 .00 80.00 110.00 65 . 00 70 . 00 

100.00 85 . 00 90.0 0 110.00 95.00 110 .00 
55.0 0 85 . 00 100.00 30.00 0.00 55 . 00 
75.00 105 . 00 115.0 0 -75.00 -50.00 80 .00 

gem 59 . 00 59 . 50 49.0 0 33.00 33 .5 0 48.00 
sd 21.58 27 . 13 49 . 99 62.41 47.08 39 . 67 



proefpersoon 8 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

430.00 350.00 360.00 275.00 420.00 355.00 425.00 
360.00 390.00 440.00 430.00 375.00 350.00 320.00 
470.00 400.00 445.00 340.00 395.00 385.00 340.00 
440.00 445.00 460.00 370.00 385 . 00 345.00 335.00 
410.00 335.00 330. 00 325 . 00 315 . 00 120.00 300 . 00 
315 . 00 270 . 00 340.00 255.00 295.00 335.00 280 . 00 
170.00 310.00 265.00 260.00 275 . 00 205 . 00 225 . 00 

85.00 270.00 345.00 250.00 105 . 00 235.00 245.00 
65 . 00 45.00 -10.00 50.00 -55.00 -45.00 5.00 

-50.00 15.00 -15.00 -40.00 -55.00 -45.00 -45.00 

gem 269.50 283.00 296.00 251.50 245.50 224.00 243 . 00 
sd 186 . 45 144.57 173.44 143.51 181. 82 163.96 149.61 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

420.00 355 . 00 300.00 265.00 325 . 00 395.00 
340 . 00 370.00 405.00 305.00 420.00 315.00 
450.00 420.00 355.00 445 . 00 410.00 400.00 
350.00 315 . 00 410.00 410.00 365.00 325 . 00 
410.00 275.00 375.00 365.00 340.00 315.00 
325.00 340 . 00 360.00 280 . 00 275 . 00 285.00 
240.00 245.00 240 .00 245.00 245.00 225.00 
240 . 00 255.00 260.00 155.00 310.00 305.00 
-50.00 50.00 -35 .00 -10 . 00 -40.00 -45.00 
-15 .00 -35.00 -40.00 -35.00 -55.00 -55.00 

gem 271.00 259.00 263.00 242 . 50 259.50 246.50 
sd 174 . 56 144.43 168 .23 162. 72 170 . 59 164. 11 
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proefpersoon 9 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

65.00 -10.00 75.00 -35.00 60.00 80 . 00 -80.00 
30.00 55.00 65.00 105.00 35.00 40.00 -25.00 
45.00 40.00 95.00 45.00 -30 . 00 5.00 0.00 
70 . 00 130 . 00 45.00 85.00 35.00 -45.00 20.00 

5.00 75 . 00 15 . 00 -35.00 -10.00 30 . 00 35.00 
75 . 00 45.00 50.00 25 . 00 -50.00 -5.00 0.00 
30.00 10 . 00 20.00 0.00 0.00 15 . 00 -30 . 00 
20.00 65.00 10 . 00 55 . 00 40.00 -40.00 40.00 
20.00 40.00 10.00 60.00 25.00 40.00 -25.00 
90.00 20.00 20.00 30.00 10.00 10.00 25.00 

gem 45.00 47 . 00 40.50 33.50 11. 50 13. 00 -4.00 
sd 28.38 38 . 74 30.23 46.73 34.24 37 . 73 36.88 

toon008 toon009 toon010 toon0ll toon012 toon013 

25.00 -35 . 00 30.00 -15 . 00 -95.00 -60.00 
45 . 00 -10.00 -60.00 30.00 -60 . 00 -45 . 00 
70 .00 45 . 00 65 . 00 35 . 00 35.00 15.00 

5 . 00 -5.00 -80.00 10 . 00 -10.00 10.00 
-20 . 00 20.00 -10.00 -10 . 00 -40.00 -30.00 
20.00 10.00 -15.00 35 . 00 15.00 10.00 
20.00 -30.00 -5.00 -40.00 -35 . 00 -35 . 00 

-50.00 -85.00 -35.00 10 .00 -50.00 -30.00 
0.00 -10.00 -15.00 -40 .00 -80.00 -20.00 

-30. 00 -20.00 -35 . 00 -40.00 -10 .00 15.00 

gem 8.50 -12 .00 -16.00 -2 . 50 -33 . 00 -17.00 
sd 35.67 35 . 06 41.62 30 . 93 40.97 27.51 



proefpersoon 10 

toon00l toon002 toon003 toon004 toon005 toon006 toon007 

5.00 10.00 40.00 -10.00 -90.00 20.00 -30 . 00 
100.00 60.00 60.00 55.00 -40.00 -30.00 -120.00 
-30.00 50 . 00 -40 . 00 -20 . 00 -20.00 -30 . 00 -25.00 
35.00 50.00 50.00 25.00 25.00 -50.00 30.00 

-40.00 10.00 -10.00 5.00 20.00 -35.00 -40.00 
20.00 50.00 -15 . 00 5.00 0.00 -50.00 -55.00 

-30.00 -25.00 40.00 15.00 -25.00 -45.00 -10.00 
15.00 -20 . 00 0.00 -10.00 5 . 00 -30.00 -35.00 

0.00 25.00 35.00 20 . 00 -10.00 -25 . 00 -15.00 
-5.00 40.00 -25.00 -25.00 10 . 00 -85 . 00 -25.00 

gem 7 . 00 25.00 13.50 6.00 -12 . 50 -36.00 -32 . 50 
sd 40.57 30.37 35.36 24 . 01 34.01 26.33 38.10 

toon008 toon009 toon0l0 toon0ll toon012 toon013 

-20.00 5.00 -120 . 00 40.00 -50.00 -60.00 
-45 . 00 5.00 -70.00 -60.00 -5.00 -80.00 
-15.00 -60.00 -100 . 00 -30 . 00 -85.00 -120.00 
-40.00 -70 . 00 20.00 -25 . 00 80 . 00 -20.00 
-20.00 -35.00 -25 . 00 -75.00 -30.00 -50.00 
-25.00 -15.00 -60 . 00 -15.00 -40.00 -55.00 
-45.00 -60 . 00 -15.00 -60.00 -140.00 -60.00 
-10.00 -60.00 -70.00 -45.00 -70 . 00 -25.00 
-20.00 -60 . 00 -30.00 -60.00 -20.00 -65 . 00 
-40.00 -40 . 00 -40.00 -65.00 -40.00 -40 . 00 

gem -28.00 -39 . 00 -51.00 -39.50 -40.00 -57 . 50 
sd 13.17 28. 26 41.55 34.03 56 . 91 2 8. 50 



Q) 
· rl 
.IJ 
c:: 
Q) 

& 
Q) 
H ..... 

Q) 
· rl 
.IJ 
c:: 
Q) 

& 
Q) 
H ..... 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
- 100 

1 0 

8 

6 

4 

2 

0 
- 100 

I 

- 80 

,- - --- - , ······ · ··· · · 
I ,• \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ ·· 7·--· \ 

I \ 
I \ 

I \ 
,' \ 

-50 

I 
I , 

I 
I , 

I 
I 

I 
I 

I 

', : ' 

I ·., ,· 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

proefpersoon 9 

0 50 
tijd (ms ) 

proe fperso on 10 

, ' , , \ , \ , \ , 
\ , , \ 

' . , \ ,---~.---: \ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

-60 - 4 0 -20 0 2 0 
tijd (ms) 

' 

\ 
\ 

' \ 
\ 

\ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

4 0 

' ' 

1 00 

6 0 

toon OOl 
toon 00 4 
toon008 
t oon 013 

' ' ' ' ' ' 

t oon OOl 
toon004 
t oon00 8 
toon 013 

80 

' 
150 

100 



Bijlage 5 
grafieken tonen 
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