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Samenvatting 

Indien een reeks woorden door een mens ritmisch wordt uitgesproken, ervaart degene 

· die dit hoort dit net zo goed als ritmisch als bijvoorbeeld een reeks metronoomtikken. In 

gedachten hoort de luisteraar in deze woordenreeks ook een ritme mee tikken. Deze 

"tikken" horen alle luisteraars op dezelfde plaatsen in de woorden. Het punt in het woord 
dat de luisteraars als de "tik" aanwijzen wordt het Perceptieve centrum (P-centrum) 

genoemd, het moment van waarnemen van die spraakuiting. Dit P-centrum ligt soms vlak 

na het begin van het woord en soms veel later (soms wel tot de helft van de lengte 

van het woord). 

Er zijn nog geen modellen die voor een willekeurig woord uitgesproken door een 

willekeurige spreker een P-centrum aan kunnen wijzen . Van monosyllabische woordjes is 

bekend dat proefpersonen het P-centrum in de buurt van de klinkerinzet aanwijzen. 

In dit onderzoek is getracht materiaal te verzamelen ter bevestiging van de hypothese 

dat het P-centrum in principe gelijk is aan de klinkerinzet, maar gecorrigeerd moet worden 

voor de samenstelling van het woord . Hiertoe hebben in een instel-experiment tien 
proefpersonen P-centra bepaald van monosyllabische woordjes. Primair ging de aandacht 

uit naar de invloed van sonore consonanten. 

De gevonden resultaten laten duidelijk samenhang zien tussen klinkerinzetten en P

centra. Een significant verband tussen woordsamenstelling enerzijds en de afstand tussen 

het P-centrum en de klinkerinzet anderzijds, is in de meeste gevallen niet aantoonbaar. De 

resultaten sluiten echter zeker niet uit dat dit verband in een verbeterde proefopzet wél 

naar voren komt . 

Wat opvalt is dat de vorm van de verdeling rond het gemiddelde van de responsies 
behoorlijk varieert. Deze verdelingen zijn bij een aantal woorden met twee beginmedeklin

kers dubbeltoppig en doen vermoeden dat er meerdere P-centrum kandidaten zijn in 
dezelfde stimulus. In een enkel geval is een afwijking van de normale verdeling met een 
behoorlijke waarschijnlijkheid (>80%) aantoonbaar. 

Tevens is het experiment geëvalueerd. Aan de hand van een controle-experiment 

worden suggesties gedaan hoe het rendement van een eventueel vervolgexperiment is te 
verbeteren ten opzichte van het huidige. 
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1. Inleiding 

Rond 1970 is het inzicht ontstaan dat de natuurlijkheid van electronisch gege
nereerde spraakuitingen onder andere wordt bepaald door het ritme dat in deze 
spraakuitingen wordt waargenomen. 

Men realiseerde zich dat de opeenvolging van fonemen en lettergrepen aan een 
nauwkeurige timing onderworpen is. Gooit men door het invoeren van pauzes 
deze timing overhoop, dan wordt de spraak onnatuurlijk en soms onverstaanbaar. 
Deze timing bestaat niet uit een rigide ritme. De timing van spraak bevat 
semantische, syntactische en pragmatische informatie. Voorbeelden hiervan zijn 
accenten (semantiek) en natuurlijkheid (pragmatiek). De wijze waarop deze 
informatie in de timing verwerkt is blijkt moeilijk te modelleren. 

Een probleem is dat dit ritme niet duidelijk in het spraakgeluid naar voren 
komt. Er zijn in het verleden experimenten gedaan waarbij proefpersonen het 
ritme van een zin mee moesten tikken . Het bleek onmogelijk om in het 
spectrogram aan te wijzen op welke momenten de proefpersonen deze tikken 
plaatsten. De responsies van de proefpersonen verschillen in dit soort 
experimenten desondanks weinig van elkaar. 

In latere onderzoeken is getracht om dit fenomeen te begrijpen. In de 
dissertatie van Marcus (1976) is hierover de hypothese geformuleerd dat voor 
iedere spraakuiting een moment is aan te wijzen waarop deze uiting wordt waar
genomen. Dit moment wordt het P-centrum genoemd, het perceptieve moment van 
optreden van deze uiting. Voor monosyllabische woorden (woorden van één 
lettergreep) zijn studies hiernaar verricht waarin wordt getracht de plaats van het 
P-centrum in verband te brengen met de lengtes van de klinker en de medeklinkers 
van de syllabe. Dit is gebeurd voor zowel synthetische als natuurlijke spraak. 
Onder meer is onderzocht hoe het P-centrum zich gedraagt bij verlenging van één 
van de fonemen van het stimulus-woord. 

De meeste P-centrum modellen hebben een beperkt definitiegebied. De 
modellen zijn in het algemeen niet uit te breiden. De keus van de parameters is, 
wegens het ontbreken van een duidelijk beredeneerbaar verband met P-centra, 
nogal willekeurig. Dit maakt de modellen onderling moeilijk vergelijkbaar. 
Algemeen aanvaard is dat de plaats van het P-centrum dicht in de buurt van de 
klinkerinzet gezocht moet worden. 

Een belangrijke overzichtspublicatie over P-centra is Pompino-Marschall 
(1991). 

l.i. TIMING EN RITME 

Men kan van een reeks geluiden zeggen of die wel of niet ritmisch is. Het aan
wezig zijn van ritme in muziek, zang of spraak uit zich erin dat de tijd 
gekwantiseerd waargenomen wordt en dat er steeds op vaste intervallen, of 



"mooie" deelintervallen daarvan, geluiden worden waargenomen. De 
fouttolerantie bij het waarnemen van een ritme is in het algemeen veel kleiner dan 
de duur van de geluiden waarmee het ritme wordt aangegeven. Er moet dan een 
punt in het geluid aanwezig zijn dat samenvalt met de grens van het interval. Het 
is echter zeer wel mogelijk om niet-ritmische geluidenreeksen te produceren 
zonder dat het niet-ritmisch zijn ervan opvalt. Spraak is daar een voorbeeld van . 

Hoewel de timing van syllaben in principe niet voorspelbaar is, anders zou zij 
geen informatie bevatten, wordt ze gewoonlijk niet als onregelmatig ervaren. Een 
analogon hiervoor is te vinden in geschreven tekst . Hoewel het verloop van zinnen 
niet voorspelbaar is, is deze ook niet willekeurig. Zolang de zin grammatikaal 
correct is en verband lijkt te houden met de voorgaande, zal deze niet uit de toon 
vallen. Zolang in spraak de timing van de syllaben aan bepaalde randvoorwaarden 
voldoet, en de wijze waarop timing gebruikt wordt om nadruk op zinsonderdelen 
te leggen volgens vaste patronen verloopt, ervaart de luisteraar dit noch als 
onregelmatig, noch als voorspelbaar. 

Luisteraars ervaren bij het beluisteren van een ritmische geluidenreeks voor elk 
geluid een moment waarop zij het geluid als geheel waarnemen. Zij zijn zich niet 
zo bewust van de start of de duur van afzonderlijke geluiden. Voor percussieve 
geluiden (slagwerk, piano) valt het moment van waarnemen samen met het begin 
van het geluid. Hier volgen het moment waarop het signaal het sterkst in volume 
stijgt en dat waarop het signaal zijn sterkste volume aannemt, kort op elkaar. Bij 
een gesproken lettergreep is dit veelal veel minder duidelijk. Anders dan bij 
bijvoorbeeld percussieve muziekinstrumenten is niet duidelijk ten opzichte van 
welke punten in de spraakgeluiden de timing beschreven moet worden. Indien er 
in een geluid volumestijgingen, plotselinge toon- of timbrewisselingen aanwezig 
zijn dan zijn de momenten waarop deze wijzigingen of stijgingen plaatsvinden 
allemaal mogelijke kandidaten. In spraak heeft iedere syllabe afzonderlijk al 
verscheidene van dit soort kandidaten, vooral in de buurt van foneemgrenzen . 

1.2. DEFINITIE VAN P-CENTRA 

Bij gebruik van percussieve instrumenten komen perceptief "vaste intervallen" 
overeen met vaste intervallen tussen de beginklanken van de geluiden. In de jaren 
'70 werd stilzwijgend aangenomen dat dit bij benadering voor alle geluiden op zou 
gaan. Dat dit voor spraak niet op bleek te gaan, kwam voor het eerst duidelijk 
naar voren uit het onderzoek van Rapp ( 1971 ). Proefpersonen moesten in dit 
onderzoek lijsten met woorden opzeggen gelijk met een metronoom. Voor diverse 
medeklinkercombinaties is vergeleken welk punt in het woord overeenkwam met 
de metronoomtik. Dit bleek niet het begin van het woord te zijn. In een ander 
experiment (Marcus 1976) liet men een reeks cijfers horen die zo was 
samengesteld dat de beginkank van alle woorden samenviel met de puls van een 
metronoom. Dit werd door de proefpersonen evenmin als ritmisch ervaren. Blijk-
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baar was niet het begin van het geluid, maar een ander moment van belang bij 
ritmeperceptie van woorden. Dit moment werd door Marcus het P-centrum ge
doopt. Tevens gaf hij een definitie van dit P-centrum en de eigenschappen die het 
beschreef. Deze definitie hield in: 

1. Het P-centrum van een spraakuiting correspondeert met het perceptieve mo
ment van optreden. 

2. Van lijsten van spraakuitingen die perceptief isochroon klinken, zijn de P
centra werkelijk isochroon (de P-centra van de opeenvolgende woorden hebben 
vaste intervallen). 

3. De plaats van het P-centrum van een spraakuiting wordt volledig bepaald door 
hun klank en is onafhankelijk van de akoestische en syntactische context en 
eventuele betekenis. 

4. Het waarnemen van de acoustische eigenschappen waar een P-centrum op ge
baseerd is, is een vroeg onderdeel van het gehele proces van perceptie, en 
gebeurt tenminste even vroeg als het waarnemen van lettergreepgrenzen. 

Deze beschrijving gaf aan waarom de ene lijst woorden niet als regelmatig 
wordt ervaren en de andere wel. Het criterium daarvoor is het al of niet isochroon 
zijn van hun P-centra. Niet verklaard wordt door welke factoren de plaats van het 
P-centrum beïnvloed wordt. Als het P-centrum van een syllabe bekend is, is 
daarmee vastgelegd hoe deze het beste geplaatst kan worden binnen een ritme, 
onafhankelijk van het tempo en de klankkleur van de geluiden die het ritme 
aangeven. 

1.3. GELDIGHEIDSGEBIED 

In principe komen alle spraakgeluiden van eindige lengte in aanmerking voor 
de toekenning van een P-centrum. De definitie hierboven gaat uit van een niet 
nader gespecificeerde "spraakuiting". In dit experiment is er van uitgegaan dat P
centra uitsluitend zinvol kunnen worden toegekend aan afzonderlijke syllaben of 
monosyllabische woorden. 

Het bepalen van P-centra van meersyllabige woorden kan namelijk tot proble
men leiden. Als van het gehele woord een P-centrum bepaald wordt, dan zal dit 
meestal uitkomen in de buurt van het P-centrum van de geaccentueerde syllabe. 
Het bepalen van een P-centrum houdt meestal in dat de stimulus in een ritmische 
context wordt geplaatst. 

Indien het onmogelijk is om tegelijkertijd de geaccentueerde en de niet
geaccentueerde syllaben met het ritme overeen te laten stemmen moet de 
luisteraar een compromis zoeken. Dit compromis is afhankelijk van het tempo van 
het ritme. Uitsluitend als het tempo zó is ingesteld dat alle P-centra tegelijk met 
het ritme overeenkomen zal het P-centrum van de geaccentueerde syllabe worden 
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ingesteld. In alle andere gevallen zal er een ander antwoord gegeven worden. Van 
het woord is dan geen vast P-centrum vast te stellen. 

De P-centrum theorie zegt niets rechtstreeks over vloeiende spraak. In principe 
is voor alle syllaben van een spraakuiting een P-centrum te bepalen. Daarna kan 
het patroon van P-centra in deze lopende uiting geanalyseerd worden. Men kan 
zich afvragen of een P-centrum, bepaald door het beluisteren van een isochrone 
lijst geïsoleerde syllaben, nog van betekenis is in een zo radikaal andere omgeving. 

De meest controleerbare implicatie hiervan is dat een syllabe dan zonder 
aantasting van de ritmeperceptie vervangen kan worden door een andere syllabe, 
mits het P-centrum van de ingevoegde syllabe op dezelfde plaats komt te liggen. 

1.4. DE KLINKERINZET 

Zoals eerder aangegeven, is het doel van dit onderzoek het vergelijken van de 
posities van het P-centrum en de klinkerinzet. 

Algemeen aanvaard is dat het P-centrum dicht in de buurt van de klinkerinzet 
ligt. Een van de doelstellingen van het experiment is vast te stellen in hoeverre 
klinkerinzet en P-centrum significant van elkaar verschillen. 

In de literatuur vinden we enige aanwijzingen voor een eenvoudig verband. 
In Pompino Marschall (1991, pp. 109-112) is een experiment beschreven 

waarin proefpersonen verzocht worden om het tempo van een korte reeks 
synthetische /mal-woordjes vast te stellen. De woordjes hebben een vast interval 
tussen de klinkerinzet, de lengte van de /a/ neemt gedurende de reeks met een 
faktor 3 af. Als de proefpersonen een zwaartepunt in deze uiting met het P
centrum identificeren, dan zal dit zwaartepunt als gevolg van de afname van de 
medeklinkerlengte een ander tempo van het ritme aangeven dan de klinkerinzet. 
Uit de responsies van de proefpersonen blijkt dat het waargenomen ritme van deze 
reeks overeenkomt het met het ritme van de klinkerinzet. 

In de afstudeerscriptie van Horringa (1991) is experimenteel vastgesteld dat in 
ritmische zang, onafhankelijk van de samenstelling van de gebruikte woorden, de 
klinkerinzet zo goed als samenvalt met het P-centrum. 

In het volgende hoofdstuk wordt het veronderstelde verband tussen 
klinkerinzet en P-centrum nader beargumenteerd. 
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2. P-centrum modellen 

In dit hoofdstuk komt aan de orde welke modellen er bestaan voor het schatten 
van P-centra. De laatste twee modellen claimen een model te zijn voor het 
mechanisme van P-centrum waarneming, in tegenstelling tot het eerste, dat slechts 
een wiskundige formulering van een statistisch significante correlatie tussen de 
gemeten grootheden is. 

Indien er uitsluitend behoefte is aan een model dat ons in staat stelt om goed 
ritmische spraak te genereren, hoeft het misschien niet zo nauwkeurig te zijn, 
maar wel voor een zeer divers aanbod van syllaben een goede benadering kunnen 
geven. Om een breed inzetbaar model te krijgen is meer inzicht in het mechanisme 
van waarneming van P-centra noodzakelijk. 

2.1. HET MODEL VAN MARCUS 

Naar aanleiding van het bestuderen van een kleine groep woorden (Engelse tel
woorden) kwamen Marcus en de zijnen tot de conclusie dat er een verband moest 
zijn tussen de lengtes van de onderdelen van de woorden (klinkers en medeklin
kers) en de plaats van het P-centrum. (Marcus, 1976) 

Van deze woordjes werd de klinker en medeklinkerlengte uit de spraak
golfvorm opgemeten. Daarnaast werd van een gedeelte van deze woordjes de 
klinker en medeklinker onafhankelijk van elkaar ingekort en opgerekt . De mate 
waarin de P-centra verschoven als gevolg van deze variabelen zijn opgevat als 
"parameters" voor een model waar het P-centrum berekend wordt als functie van 
medeklinker- en klinkerlengte. Voor dit verband werd de volgende formule 
gevonden: 

P = 0,25·t1o1a1 + 0,65 · t.,... + k (1) 

Hierin is ttotal de totale duur van de uiting en tcons de duur van de consonant 
of consonantcluster. Hoewel dit model een aardig deel van de variatie van de 
positie van het P-centrum kon verklaren, gaf dit model niet meer dan een 
bevestiging dat in lange woorden het P-centrum later ligt dan in korte. De 
veronderstelde evenredigheid tussen de lengtes van medeklinker en klinker 
enerzijds en de positie van het P-centrum anderzijds gaf uitsluitend een trend in de 
gegevens aan. De gegeven parameters zijn gemiddelden over tien woorden, steeds 
identieke opnames van dezelfde stem. Deze woorden zijn daarom niet 
representatief, en de parameters in formule l zijn derhalve vrij willekeurig en vaak 
niet op andere dan deze tien woorden van toepassing. Het is zelfs zeer de vraag of 
over het gehele spectrum van woorden de bovenstaande formule een merkbaar 
betere benadering oplevert dan het benaderen met bijvoorbeeld de klinkerinzet. 

Dat er een verband is tussen de duur van klanken en het P-centrum, zonder dat 
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er iets verandert aan de wijze waarop de klank wordt ingezet, is aangetoond in het 

onderzoek van Schütte (1978). Dit beschreef de verschuiving van het P-centrum 

in een 'tone burst' (een korte, zuivere toon, zonder demping of inklinken) als 

funktie van de lengte. Aangezien deze burst een in de tijd zeer nauwkeurig 
gedefinieerde inzet heeft ligt het voor de hand dat proefpersonen exact dit punt 

als P-centrum aanwijzen. Maar dit gebeurt niet . Voor een 'tone burst' van O tot 

500 ms lengte (in deze orde lag ook de gemiddelde woordlengte in dit experiment) 

varieerde de positie van het P-centrum (niet lineair) van O tot 20 ms na het begin 

van de 'burst' . 

De constante kin formule 1 is constant "ceteris paribus", en derhalve alJeen 

constant bij een vaste proefopstelling en gebruik van synthetische of bemonsterde 

spraak, waarvan de totale en medeklinkerduur (ttotal en tcons) onafhankelijk van 
volume en klankkleur gevarieerd kunnen worden . In formule 1 is het P-centrum 

gegeven ten opzichte van de inzet van de spraakklank. Door hier de duur van de 

beginmedeklinker van af te trekken en de ttotal uit te splitsen in de tcons en 
tvowel, de duur van de klinker, is de afwijking van het P-centrum ten opzichte van 

de klinkerinzet (P-VO) te zien. 

P - VO = -0,IO · toons + 0,25·t-~1 + k (2) 

Deze formule geeft dezelfde uitkomsten voor P als formule 1. Deze laat echter 
duidelijker zien dat de positie van P-centruri1 ook in dit model sterk afhankelijk is 

van de positie van de klinkerinzet . Het model voorspelt een spreiding rond de 

klinkerinzet van het P-centrum samenhangend met de lengtes van klinker en 
medeklinker. 

2.2. HET "PSYCHOFYSISCH MODEL" 

Het blijkt onmogelijk om het P-centrum in een bepaalde spraakuiting te 
identificeren met een specifiek kenmerk dat uit het signaal of het spectrum 

daarvan is af te lezen. Dit ervoer men als vreemd. Gezien het feit dat voor muziek 

en percussiegeluiden er een duidelijk verband was met plotselinge 

volumestijgingen in het signaal, werd voor spraak ook zoiets verwacht. Het is 

mogelijk dat deze afhankelijkheid er wel is, maar dat zij verhuld wordt doordat de 

luidheidsschaling en andere filtereigenschappen van het oor er toe leidt dat dit niet 
uit een oppervlakkige bestudering van het spectrum is af te leiden. Een tweede 

complicerende factor is dat de snelle klankvariaties in spraak tot gevolg hebben 

dat er op meerdere tijdstippen vlak na elkaar (orde tientalJen ms en meer) volume

stijgingen optreden. Deze worden volgens onbekende regels door het oor 

samengevoegd tot één P-centrum. 
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Voor een deel zijn de eigenschappen van het oor bekend. Voornamelijk zijn 
alleen kwalitatieve mechanismen bekend en niet de kwantitatieve eigenschappen 
daarvan. Deze moeten benaderd worden . Een noodzakelijk onderdeel hiervan is in 
ieder geval het uitsplitsen van het geluidssignaal in kritieke banden die elk een 
ander aandeel, de specifieke luidheid, aan de totale luidheid bijdragen. 

De eigenschappen van het oor zoals die in onderstaand model zijn opgenomen 
lijken vrij willekeurig gekozen. Zij zijn door de ontwerper van het model uitge
zocht op vermoede invloed op P-centra. Het model is ontwikkeld en bescheven 
door Pompino-Marschall (l 989~ 1991 ). Tevens is dit door hem beproefd in 
experimenten. De resultaten daarvan zijn gebruikt om het model te verfijnen. 
Hieronder volgt een kwalititatieve beschrijving van de bewerking van het 
geluidssignaal om tot voorspellingen van P-centra te komen. De bewerking van 
het geluidssignaal valt uiteen in de volgende stappen (De nummering is 
overgenomen uit bovengenoemd artikel): 

1. Het akoestisch signaal wordt op opeenvolgende momenten uitgepoort met een 
"Hamming window" . Dit gebeurt driemaal, met windows van 15, 30 en 60 ms. 

2. Van het signaal in deze windows wordt een Fourier getransformeerde bere
kend. Het algoritme voegt de laagfrequente componenten van het 60 ms win
dow samen met de midden- en hoogfrequente componenten van het 30 en 15 
ms windows. Het resultaat hiervan is een spectrum waarvan met het toenemen 
van de frequentie in twee stappen het frequentie-oplossend vermogen met een 
faktor 4 afneemt en het tijdoplossend vermogen evenredig toeneemt. 

3. De amplitudes van deze DFT-componenten worden samengevoegd tot ampli
tudes in een twintigtal frequentiebanden . Deze banden hebben alle een gelijke 
breedte op de zogeheten Bark-frequentieschaal. Gelijke afstanden op deze 
schaal komen overeen met de perceptieve afstanden tussen frequenties . 

4-8 .Een aantal bekende eigenschappen van het menselijk gehoor zijn benaderd in 
een aantal filterbewerkingen die achtereenvolgens op deze signalen worden 
uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de specifieke luidheid voor al deze 
frequentiebanden afzonderlijk berekend. 

9. Voor elk van deze banden wordt gedetekteerd waar er een volumestijging van 
12% van het maximale volume optreedt. 

Van de posities van deze deel-events dient nu een gewogen gemiddelde 
genomen te worden. Het is aannemelijk te maken dat het absolute volume van het 
signaal in deze frequentieband, de grootte en de snelheid van de stijging invloed 
hebben op de weging. De weegfactor wordt als volgt in deze grootheden 
uitgedrukt : 

~ 
W. = L. e ' 

1 J 
(3) 
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Deze weegfaktoren worden vervolgens gebruikt om het gewogen gemiddelde 

0 te bepalen: 

(4) 

Dit model is beproeft voor Duitse CVC woordjes. In de experimenten wordt 

een nauwkeurigheid geclaimd in de orde van twintig milliseconden. Dit model is 

op het IPO beproefd (Te Rietmole, 1991 ). Hoewel het voor eenvoudige 

monosyllaben het P-centrum goed voorspelt, is het onbruikbaar voor woordjes 

met medeklinkerclusters. 

2.3. HET "MOTOR MODEL" 

Een andere concurrende theorie voor P-centra komt voort uit de 'motor 

theorie' voor spraakperceptie. (Brownman & Goldstein, 1988) . Hierin wordt 

gesteld dat niet het spraakgeluid zelf ritmisch is, maar dat de bij het spraakgeluid 

behorende articulatorische bewegingen (kaak, lippen en tongbewegingen) het 

waargenomen ritme bepalen. Indien proefpersonen spraak horen zonder het 

gezicht van de spreker erbij te zien, denken zij die bewegingen erbij en wijzen 

momenten van grootste articulatorische activiteit aan als P-centrum. In Fowler, 

Whalen & Cooper ( 1988) stelt men dat spraak door de luisteraar wordt beluisterd 

op zoek naar informatie over de bijbehorende articulatorische bewegingen. 

De voornaamste voorspelling van dit model bestaat eruit dat het onmogelijk 

moet zijn om uit het spraakgeluid alleen een P-centrum te bepalen. Hiervoor is 

tevens de kennis nodig aangaande welke articulatorische bewegingen samenvallen 

met welke geluiden en overgangen. De theorie impliceert dat verminking· van 

spraakgeluid geen invloed hoeft te hebben op de P-centra, zolang het 

spraaksignaal nog voldoende cues bevat waaruit de articulatorische bewegingen 

zijn te reconstrueren. Deze implicatie is ook experimenteel getoetst. De opstellers 

en verdedigers van deze theorieën staan de laatste jaren aan grote kritiek bloot . 

Deze kritiek treft zowel de theorie zelf als de experimenten die gedaan zijn om de 

theorie te ondersteunen. Deze theorie doet geen voorspellingen die in de hierna 

besproken experimenten rechtstreeks getoetst kunnen worden. 

2.4. DE KLINKERINZET 

Zoals in de inleiding al aan de orde is gekomen, wordt er in dit experiment 

getoetst of de klinkerinzet overeenkomt met het P-centrum. 

Bovengenoemde modellen voorspellen het P-centrum niet altijd even correct. 
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Het is mogelijk produktiever om te veronderstellen dat in principe het P-centrum 
gelijk is aan de klinkerinzet plus een correctie voor de samenstelling van het 
woord. Uiteraard is daarbij een uitgangspunt dat deze correcties zich ook voor 
verdere modelvorming lenen. 

Deze aanname komt mooi overeen met de eerder uitgesproken veronderstelling 
dat van elke syllabe een afzonderlijk P-centrum is aan te wijzen: In één syllabe 
vindt men één klinkerinzet en dan ook één P-centrum. 

De klinkerinzet kan met verschillende methoden bepaald worden. De oudste 
methode is deze af te lezen uit een afbeelding van het frequentiespectrum. 
Ondermeer de wijze van berekenen van het spectrum en de kwaliteit van de afdruk 
kunnen dan van invloed zijn op het resultaat . Men kan ook het geluid in zeer korte 
stukjes ("windows") beluisteren, waar zeer kort betekent van de orde van enkele 
tientallen ms. Het moment dat de klinker prominent in het signaal naar voren komt 
wordt dan genoteerd als klinkerinzet. Het blijkt dat de klinkerinzet hiermee tot op 
10 à 20 ms nauwkeurig bepaald kan worden. 

Een algoritme (Hermes, 1990) geschreven om de klinkerinzet in continue 
spraak te detekteren neemt als criterium daarvoor 'the appearance of rapidly 
increasing resonance peaks in the amplitude spectrum'. Het algoritme functioneert 
in het algemeen goed, maar heeft onder meer de gewoonte om vooral in 
consonantclusters de inzet van sonore medeklinkers eveneens als een klinkerinzet 
aan te wijzen. 

Dit treedt vooral op in medeklinkerclusters die eindigen op een sonere 
medeklinker, een liquida, /1/ of /r/, een halfklinker /u/, of een nasaal, /ml of /n/. 

Deze fout blijkt zeer hardnekkig aanwezig en blijkt niet eenvoudig op te lossen 
door het model uit te breiden en te verfijnen (Te Rietmole, 1991 ). Een mogelijke 
uitleg hiervan is dat deze inzetten sterk equivalent zijn aan echte klinkerinzetten, 
en niet eenduidig op wiskundig-algoritmische wijze daarvan te onderscheiden zijn. 
De mens maakt dit onderscheid met behulp van contextuele informatie. 

In woorden die met een medeklinkerkluster beginnen, zoals kwaad, brood, 
smaak, e.d., is het dan denkbaar dat het P-centrum niet eenduidig bepaald is. Hier 
zijn twee mechanismen denkbaar. Ten eerste kan het P-centrum bimodaal verdeeld 
zijn, d.w.z. dat het nu eens voor de sonore medeklinker, dan weer voor de klinker 
wordt waargenomen. Ten tweede is het denkbaar dat het P-centrum tussen deze 
twee punten wordt waargenomen. In dit onderzoek wordt ondermeer getoetst in 
welke mate het P-centrum ·bepaald wordt door de klinkerinzet en welke de invloed 
hierop is van een aan de klinker voorafgaande sonore medeklinker. In de stimuli 
van dit experiment zijn naast de klinkerinzet tevens de hierboven beschreven 
inzetten in de stimulus aanwezig. De aanname dat de klinkerinzet bepalend is voor 
het P-centrum impliceert dat de proefpersonen deze inzetten als P-centrum aan 
zullen wijzen. 
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3. Ontwerp van het experiment 

3.1. VERWANTE EXPERIMENTEN IN DE LITERATUUR 

In de literatuur zijn experimenten beschreven waarin P-centra van vooral 
eenvoudige CVC-woorden onderzocht zijn. Voorbeelden hiervan zijn: P-centrum 
oplijning van Engelse telwoorden onderling (Marcus, 1976), gesynthetiseerde 
/mal-klanken (Pompino-Marschall, 1989), enkele niet-percussieve instrumenten 
(Vos & Rasch, 1981), P-centra in zang (Horringa, 1991). Afgezien van de 
resultaten, is het ook interessant om kennis te nemen van de gebruikte methoden 

en de redenen waarom daarvoor gekozen is. 
Een luisteraar die een ritmische geluidenreeks krijgt aangeboden zal 

verwachten dat het ritme gehandhaafd wordt, zelfs indien de stimuli waaruit het 
ritme is opgebouwd worden vervangen door andere. Uit de definitie in paragraaf 
1.2. volgt dat de uiting het meest ritmisch klinkt als de P-centra van de teststimuli 
overeenkomen met de P-centra van de referentie-stimuli . Dit betekent meestal dat 
de P-centra van de teststimuli exact tussen de P-centra van de referentiestimuli 
inliggen. 

In de experimenten worden P-centra bepaald door ze in een ritmische context 
aan te bieden. Als deze overige geluiden uit percussieve geluiden bestaan, 
waarvan het P-centrum bekend is, kan aldus het P-centrum van de spraakuiting 
worden bepaald.In het algemeen wordt de proef als een instelproef uitgevoerd. 
Hiermee wordt bedoeld dat de proefpersoon een draaiknop of drukknoppen tot 
zijn of haar beschikking heeft waarmee de proefpersoon de relatieve positie van 
de stimuli ten opzichte van de vergelijkingsstimuli gericht kan wijzigen tot het 
gehele geluidsfragment isochroon klinkt. In een aantal experimenten (bijv. 
Cooper, Whalen & Fowler, 1986) wordt hetzelfde experiment met zowel draai- als 
drukknoppen uitgevoerd. Hieruit bleek dat in dat experiment er geen significante 
verschillen tussen deze twee werkwijzen in de respons te vinden waren. De meeste 
gepubliceerde onderzoeken gebruiken één systeem. 

De experimenten kunnen wat betreft de feedback aan de proefpersoon in twee 
groepen worden onderverdeeld. In de eerste wordt een kort geluidsfragment 
samengesteld (enkele seconden) dat na iedere wijziging door de proefpersoon 
opnieuw wordt afgespeeld. In de tweede soort is er geen sprake van een eindig 
geluidsfragment maar loopt het afspelen van het geluid continu door. 

Intuïtief lijkt een continue feedback van het totale geluidsfragment het beste. 
De proefpersoon hoort direkt terug wat hij of zij veranderd heeft . De 

proefpersoon heeft in deze situatie echter geen moment rust . Dit kan in langdurige 
experimenten tot problemen leiden: in een onderzoek door Cooper, Whalen & 

Fowler (1988) werd geconstateerd dat de proefpersonen de snel opeenvolgende 
woorden niet meer als spraak hoorden maar als een brei van onsamenhangende 
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geluiden. De proefpersonen werden hiervoor gewaarschuwd en moesten als zij dit 

bemerkten enkele minuten pauzeren. Een continue geluidsweergave, waarbij het 
geluid tijdens het spelen moet worden aangepast en op de milliseconde nauw
keurig moet worden afgespeeld is niet altijd op een multi-user-computersystemen 
te realiseren. Het is een stuk eenvoudiger om steeds opnieuw een geluidsfragment 

samen te stellen en dit na een wijziging door de proefpersoon opnieuw af te 
spelen. 

Een argument in het voordeel van een continue feedback is dat er in al deze 
experimenten een ritmisch geluidsfragment beluisterd moet worden. Het 
beoordelen of een wijziging een verbetering of verslechtering is, is beter te 
vergelijken als het ritme gewoon doorloopt. 

In experimenten waar men met een eindig geluidsfragment in plaats van 

continue weergave werkt, probeert men dit te ondervangen door de stimulus en de 
tikken een aantal malen te herhalen. In de experimenten van Pompino-Marschall 
(1989) zijn afwisselend de geluidsfragmenten gebruikt zoals in figuur 1 
aangegeven. 

De verticale balkjes in deze figuur symboliseren de gebruikte clicks. Hiervoor 

gebruikt men meestal een ruis- of toonpuls van 1000 of meer Hz met een duur van 
ten hoogste 5 ms. Indien P-centra van de woorden in de pas lopen met het ritme 
van de clicks, dan geven zij samen een ritme aan dat twee maal sneller is dan het 
ritme van de clicks. Het tempo van dit ritme wordt uitgedrukt in het Inter 
Stimulus Interval (ISI), de afstand tussen P-centra en clicks. In de literatuur 
gebruikt men een ISI van de orde van 600 ms. 

3.2. APPARATUUR 

Voor het opnemen van de gebruikte woordjes is gebruik gemaakt van een 
DAT-recorder. Vervolgens zijn zij overgespoeld op een V AX/VMS systeem, in 
het op het IPO gebruikelijke bestandsformaat voor PCM: bemonsterd op 16 bits 
nauwkeurig, met een samplefrequentie van 10 kHz. Het geluid is vóór de opname 
gefiltert met een 4. 8 kHz laagdoorlaatfilter. Het bemonsteren had geen 
waarneembaar kwaliteitsverlies tot gevolg. 

De experimenten zijn uitgevoerd op het eerdergenoemde V AX-VMS systeem. 

Figuur 1: De geluidsfragmenten gebruikt door Pomplno-Marachall 
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De taken van het communiceren met de gebruikers enerzijds en het afspelen van 

geluiden zijn ondergebracht op twee aparte machines. Deze machines bedienen 

beide meerdere gebruikers, de afspeel-V AX had daartoe meerdere geluidskanalen . 

Het geluid dat door de V AX werd afgespeeld is opnieuw met 4 .8 kHz gefilterd . 

Aangezien de geluids-V AX meerdere gebruikers tegelijkertijd moest bedienen 

ontstond er af en toe enige wachttijd omdat meerdere gebruikers tegelijk 

opdrachten gaven om geluid af te spelen. Deze wachttijd maakt het onmogelijk om 

het tijdstip van afspelen van een geluidsfragment nauwkeuriger in te stellen dan 1 

seconde. 

3.3. PROGRAMMA 

Voor het uitvoeren van de experimenten en het verzamelen van de gegevens is 

een programma geschreven in V AX-PASCAL, uitgebreid met een door IPO
medewerkers samengestelde procedurebibliotheek. Deze bibliotheek, meestal 

aangeduid als de 'L VS'-routines, bevat procedures voor het afspelen en wijzigen 

van digitaal opgeslagen geluidsfragmenten. 

Het programma had 3 taken, te weten het inlezen en afspelen van de 

geluidsfragmenten, het communiceren met de proefpersoon en het opslaan van alle 

meetgegevens. 

1. De geluidsfragmenten stonden alle als aparte bestanden op de V AX 

opgeslagen. Na deze in het computer te hebben ingelezen stelde het 

programma een geluidsfragment samen. 

2 . Het communiceren met de gebruiker bestond uitsluitend uit het op het scherm 

zetten van alle toegestane opdrachten, het uitvoeren daarvan en aangeven hoe 

ver het experiment gevorderd is . In het oefengedeelte van het programma werd 

de gebruiker na iedere herkansing het verschil getoond tussen twee 

opeenvolgende responsies . 

3. Het programma hield twee logboeken bij: Een bevatte uitsluitend het resultaat 

van ieder in te stellen geluidsfragment, de tijd en het aantal toetsaanslagen dat 

de proefpersoon daarmee bezig was. In de andere logfile registreerde iedere 

toetsaanslag van de gebruiker en de wijziging in de variabelen van het 

programma die daar het gevolg van waren. Deze gegevens waren bedoeld om 

later op terug te kunnen grijpen mocht het normale logboek niet voldoende 

zijn om eventuele vragen over de strategie van de proefpersonen te 

beantwoorden. 

3.4. STIMULI 

Er is gebruik gemaakt van natuurlijke spraak. De woordjes zijn ingesproken 

door twee mannen en een vrouw, met Nederlands als hun moedertaal. De 

woordjes werden in een willekeurige volgorde opgelezen. De sprekers waren 

geïnstrueerd om de lijst ritmisch voor te lezen. De snelheid van dit ritme lag voor 

alle sprekers rond de 85 slagen per minuut . 
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Met de op de IPO-V AX aanwezige L VS-programmabibliotheek voor 
manipulatie van PCM-gecodeerde spraak, zijn de woordjes van elkaar losgeknipt 

en als aparte bestanden opgeslagen. In een aantal gevallen zijn storende 
bijgeluiden (ademen, knisperend papier) van de woorden afgeknipt . Aangezien de 
woorden meermalen zijn ingesproken en de beste er uitgeselecteerd konden 
worden was dit zelden nodig. Met behulp van deze programma's is ook de 
klinkerinzet op het gehoor bepaald. Ook is deze bepaald met het algoritme in 

Hermes ( 1990). Het algoritme wijst geregeld meerdere momenten als mogelijke 
klinkerinzet aan, meestal in geval van stemhebbende medeklinker(cluster)s. Er kon 

uit deze kandidaten zonder noemenswaardige twijfel degene die met de 
klinkerinzet overeenkwam gekozen worden. 

Zowel de op het gehoor als de volgens het algoritme bepaalde klinkerinzetten 
zijn in Tabel I vermeld. 

3.5. PILOT-EXPERIMENT 

Opzet & verloop 

Er is een pilot-experiment uitgevoerd . Proefpersonen hiervoor waren twee bij 
het onderzoek betrokken vrijwilligers. Doel was te verifiëren of de gekozen meet
methode praktisch bruikbaar was. Het experiment bestond uit twee sessies, een 
voor elk van beide proefpersonen. De proefpersonen hadden tot taak in deze 
sessie van dertig woordjes de P-centra in te stellen. De gebruikte woorden zijn 

vrij willekeurig gekozen uit de woordjes beschreven in paragraaf 3.4. 

Geluidsfragment 

De proefpersonen kregen per hoofdtelefoon een geluidsfragment aangeboden. 
Dit was samengesteld zoals aangegeven in figuur 2. De grootheid 's' is het 

verschil in tijd tussen het begin van het woord en de plaats van de "ontbrekende" 
clicks. 

Met een aantal toetsen op de terminal kan de proefpersoon de grootte van s in 
stappen van 150, 50, 15 en 5 ms vergroten of verkleinen. Hier moet mee worden 
doorgegaan totdat het ritme van het geluidsfragment goed klinkt . 

De clicks volgden elkaar op met een ISI van 1 seconde. In het geluidsfragment 

Figuur 2: Het geluidsfragment gebruikt In het PIiot-experiment 

4 Clicks ~ 
A--...... ----+----c 

tijd -----{> 

<J proefpersoon wijzigt s t> 
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in figuur 2 is afgezien van de vaste ISI, geen ritmische struktuur te ontdekken. Dit 

behoeft nadere toelichting: Als een muziekstuk volgens een drie- of 

vierkwartsmaat is opgebouwd, dan wordt de noot op de tel geaccentueerd door 

deze in luidheid en timing af te laten wijken. Een geluidsfragment dat op die 

manier is opgebouwd zal ook natuurlijker klinken als de timing niet geheel 

"correct" is, als de afstanden tussen de clicks en de P-centra niet gelijk zijn aan de 

ISI. Dit houdt in dat de proefpersonen een s instellen die juist niet het P-centrum 

aanwijst. De proefpersoon wordt bij het bovenstaande geluidsfragment 

gedwongen om uitsluitend naar een reeks ongeaccentueerde tikken te luisteren. 

De proefpersonen namen inderdaad geen ritmestructuur waar. Desondanks was er 

onvrede met de gebruikte opbouw. Het voornaamste bezwaar was dat het geluids

fragment te lang duurde. Het woord twee keer achter elkaar aanbieden hielp de 

proefpersoon niet met het bepalen van het P-centrum. 

In dit experiment bleek dat het patroon van clicks en woorden het 

"natuurlijkst" klonk wanneer een ISI in de buurt van 700 ms gebruikt werd. Dit 

houdt waarschijnlijk verband met de herkomst van de woorden. De woorden zijn 

uit een lijst geknipt, die door alledrie de sprekers met een ISI van 600 à 700 ms 

werd voorgelezen. Bij latere experimenten is dàn ook een ISI van 700 ms 

gebruikt. 

Conclusies 

Onder meer bleek uit het Pilot-experiment dat een goede geluidskwaliteit van 

de gebruikte woorden van groot belang was voor een goed verloop van het 

experiment. Een aantal minder goed gekozen stimuli bleken door een foute 

afknippositie en andere oorzaken tikken te bevatten aan het einde van het woord. 

De omstandigheden en de herhalingsfrequentie van het experiment laten niet 

toe betekenis te hechten aan de hiermee bepaalde P-centra. Het pilotexperiment 

was ook in de eerste plaats bedoeld om zichtbaar te maken wat de belangrijkste 

problemen waren bij het uitvoeren van dit soort experimenten. Van dit experiment 

bleken de gemeten gegevens onbruikbaar omdat de gebruikte stimuli het niet 

toelieten om de invloed van de aanwezigheid van bepaalde klanken te systematisch 

te beoordelen. Gezien het geringe tempo waarmee de proefpersonen informatie 

genereerden, zou het nodig zijn metingen voor verschillende woorden te 

combineren. Het pilot-experiment bestond uit één sessie van ruim dertig woordjes. 

Wanneer deze sessie serieus werd uitgevoerd duurde hij minimaal een uur. Na 

deze tijd was het voor proefpersonen onmogelijk om nog betrouwbare oordelen te 

vellen. De sessies van de nog te houden experimenten moesten dus.korter. 
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4. Experiment 1 

4.1. STIMULI 

De woorden waren in twee groepen onder te verdelen: 

1. De eenvoudigste waren CVC-woordjes, die begonnen met een halfklinker /h/, 

Ijl, lul, de trilklank /r/ of de lateraal /1/. Deze hadden de uitgang /up/, lat/, 

/ur/, /ir/ of /au/. Deze woorden zijn uitgesproken door twee verschillende 
sprekers. 

2. De andere waren CCVC woorden die begonnen met /bi/, /br/, /1.r/, /kn/, /ku/, 
/sm/, /si/ of /vl/. Deze hadden een van de uitgangen lal/, lam/, /ai/, /et/, lot/. 

Deze woordjes zijn allemaal afkomstig van dezelfde spreker. 

Voor alle verschillende beginmedeklinkers waren andere woordjes aanwezig 
met een gelijk VC-gedeelte. Om het aantal woordjes in het experiment beperkt te 
houden zijn niet alle permutaties van medeklinkers en klinkers opgenomen. De 

woorden zijn wel zo gekozen dat er groepen van woorden te vormen zijn die 
slechts in één kenmerk (spreker, medeklinker of klinker) verschillen van een 
andere groep. Een opsomming van de gebruikte woorden is te vinden in Tabel I. 

De woorden zijn (op 3 "onzinwoordjes" na) allemaal bestaande Nederlandse 
woorden . De woorden zijn zo gekozen dat er een eenvoudige vergelijking 
mogelijk is tussen woorden van verschillende sprekers, met verschillende 
uitgangen en .verschillende beginmedeklinkers. 

4.2. PROCEDURE 

Het experiment werd gehouden in een geluidsarme kamer. De proefpersonen 

kregen de geluidsfragmenten aangeboden via een hoofdtelefoon. 
De proefpersoon gaf opdrachten door het indrukken van toetsen op een tekst

terminal. De legenda van de toetsen was permanent op het scherm van de terminal 
aanwezig. Ook was continu op het scherm afgebeeld hoever zij gevorderd waren 
met die sessie. 
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Tabel 1: De gegevens van de gebruikte woordjes. Alle tijden In zijn gegeven In ms. 

Volg Woord Volgorde Inzet 2e Inzet Einde Einde 
Nummer Sereker Gro~ 1 Gro~2 medekl. Klinker Klinker Woord VOD 

11 1 JdV lauw 40 31 50 150 310 60 
12 1 JdV lat 36 27 80 190 320 80 
13 1 JdV loep 9 46 50 130 310 50 
14 1 JdV houw 8 45 50 170 260 70 
15 1 JdV had 37 28 90 180 320 90 
16 1 JdV hoep 6 43 20 120 240 40 
17 1 JdV JOUW 31 22 80 190 330 90 
18 1 JdV jat 39 30 110 200 330 90 
19 1 JdV .JOep 14 5 50 150 300 50 
20 1 JdV wat 43 34 60 150 280 70 
21 1 JdV 'WOep 12 3 30 130 280 30 
31 2 UvA roer 1 38 100 270 420 100 
32 2 UvA moer 41 32 80 290 400 80 
33 2 UvA loer 29 20 90 290 350 90 
34 2 UvA rouw 11 2 140 280 460 140 
35 2 UvA mouw 15 6 120 300 500 120 
36 2 UvA lauw 27 18 90 240 400 90 
37 2 UvA 011er 37 28 80 310 450 80 
38 2 UvA wier 10 1 90 300 390 90 
39 2 UvA . lier 21 12 70 280 370 70 
40 2 UvA mat 3 40 100 210 430 100 
41 2 UvA wat 32 23 40 130 350 40 
42 2 UvA lat 5 42 100 190 410 100 

101 3 DH breed 4 41 80 130 310 460 140 
102 3 DH greet 44 35 130 170 320 430 160 
103 3 DH kleed 22 13 50 100 250 400 90 
104 3 DH sleet 19 10 140 180 330 460 170 
105 3 DH vleet 26 17 80 130 280 420 120 
106 3 DH kreet 30 21 30 70 220 340 60 
107 3 DH kweet 18 9 30 80 220 350 70 
108 3 DH bleet 17 8 70 110 270 410 110 
109 3 DH kneed 16 7 30 100 270 400 llO 
110 3 DH smeet 2 39 120 200 340 470 190 
111 3 DH \\Teed 46 37 70 120 260 410 110 
112 3 DH bram 38 29 90 130 230 430 110 
113 3DH gram 13 4 140 180 290 430 160 
114 3 DH klam 7 44 40 80 180 310 60 
115 3DH slam 24 15 120 170 260 390 170 
116 3 DH vlam 28 19 70 120 210 340 100 
117 3 DH kwal 34 25 50 100 230 320 70 
118 3 DH knal 45 36 40 110 250 330 90 
119 3 DH smal 25 16 120 180 300 410 180 
120 3DH groot 42 33 130 190 340 460 210 
121 3 DH vloot 23 14 80 130 280 400 llO 
122 3 DH graai 20 11 120 180 360 500 160 
123 3 DH vlaai 33 24 60 100 270 400 90 
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Figuur 3. Het geluidsfragment gebuikt In experiment 1, In de vorm van een gestileerde 

golfvorm. 

4 Clicks ~ 
,Q--....... ----+----c: 

~ tijd--{:> 

<1 proefpersoon wijzigt s [> 

In figuur 3 staat de golfvorm uit experiment 1 afgebeeld. 'S' is wederom de 

afstand tussen het begin van het woord en de plaats waar de klik ontbreekt . Van 

de proefpersonen wordt verwacht dat zij s zo instellen dat het P-centrum van het 

woord exact tussen de omliggende clicks ligt . 

De ISI was 700 ms. De proefpersonen kunnen door het indrukken van knoppen 

de afstand s in stappen van 150, 50, 15 of 5 ms vergroten of verkleinen. Wanneer 

zij tevreden zijn over het resultaat geven zij het programma de opdracht verder te 

gaan met het volgende woord. S kan geheel vrij worden ingesteld zolang het 

woord de clicks niet ging overlappen. Dit laat de mogelijkheid open om een P

centrum aan te wijzen dat eventueel buiten de gebruikte stimulus lag. De 

allereerste keer dat het geluidsfragment te horen is wijst s een willekeurig punt in 

het woord aan . 

Elke proefpersoon doet twee sessies, met een beoogde duur van 3 kwartier 

elk. Met uitzondering van 'R VH' deden alle proefpersonen deze sessies binnen 

· twee dagen na elkaar. De eerste sessie begint met een uitleg van ongeveer 10 

minuten. Deze uitleg geschiedt aan de hand van een instructieve} (zie Appendix 

A) . Op dit instructieve} staat expliciet een advies over de te gebruiken strategie. 

Dit advies luidt om steeds in kleinere stapjes over het vermoedelijke P-centrum 

heen te wandelen totdat uit de vergelijking van opeenvolgende reeksen blijkt dat 

er een bepaald niet te overtreffen optimum gevonden is. Dit advies is facultatief, 

bedoeld als strategie om op terug te grijpen als het moeilijk wordt om op een 

andere manier een tevredenstellend antwoord te geven. 

Er is een oefengedeelte voorafgaand aan iedere sessie. Dit bestaat uit het 

instellen van de P-centra van een 'tone burst' met een frequentie van 2 kHz en een 

duur van 30 ms) en 2 CVC-woorden. De proefpersonen zijn hier 5 tot 10 minuten 

mee bezig. Elk van de oefenwoordjes kan naar behoefte herhaald worden. Tijdens 

deze herhalingen krijgen de proefpersonen te zien hoeveel (in ms) hun meest 

recente respons afwijkt van het antwoord daarvoor. 

Vier van de tien proefpersonen kregen de stimuli aangeboden in een andere 

volgorde. Dit is gedaan ter compensatie van een eventueel leereffect. In de 

kolommen 'Volgorde groep 1 & groep 2' van Tabel I staat aangegeven welke 

respectievelijke volgordes dit waren. De eerste dag werden stimulus 1-18 (in die 

volgorde) ingesteld, de tweede dag 19-46. 
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4.3. PROEFPERSONEN 

Er deden 10 proefpersonen mee aan experiment 1. Allen op één na bespeelden 
een muziekinstrument als hobby. De proefpersonen waren daarop uitgezocht : 
hoewel in principe alle mensen in staat zijn tot een zeer nauwkeurige 
tijdwaarneming, zijn musici daarin beter getraind en in staat deze vaardigheid in 
experimentele condities te gebruiken voor onderhavige experimenten. 

Hun leeftijden varieerden van 23 tot 45 jaar, zij hadden allemaal normale 
gehoorfuncties. Op 'SLS' na waren het allemaal mannen. Eén proefpersoon (JAN) 
deed de proef tweemaal. Dit had tot doel om een betere indruk te krijgen van de 
reproduceerbaarheid van de door de proefpersonen gegeven antwoorden in het 
algemeen. Uitsluitend de gegevens van de eerste sessie van 'JAN' zijn gebruikt in 
de verwerking. 

4.4. VERLOOP VAN HET EXPERIMENT 

De proefpersonen waren sneller klaar dan verwacht . De tijd die proefpersonen 
met de beide sessies bezig waren liep van een kwartier tot drie kwartier voor de 
eerste, en twintig minuten tot anderhalf uur voor de tweede sessie. Het aantal 
wijzigingen dat de proefpersonen maakten alvorens het ritme als goed te 
beoordelen liep sterk uiteen. Het gemiddelde schommelde per proefpersoon per 
sessie tussen de 7 à 8 tot in extreme gevallen 40 tot 50 wijzigingen per woordje . 
De meeste proefpersonen gaven vrij evenredig verdeeld, tussen de 4 en 20 
wijzigingen per woordje. Zij namen hiervoor één tot enkele minuten de tijd. 

Van alle responsies werden er 36 (8%) met 2, 1 of nul wijzigingen door de 
proefpersonen ingesteld . Deze responsies concentreerden zich bij drie van de tien 
proefpersonen. Het is aannemelijk dat het grootste deel van deze antwoorden 
'incorrect' is. Om te kunnen beoordelen wanneer het P-centre goed is ingesteld, 
moet uitgebreid vergeleken worden met de situatie waarin het P-centre fout is 
ingesteld . Dat is bij deze responsies niet gebeurd . 

Het is echter onmogelijk om op een verantwoorde manier vast te stellen welke 
antwoorden hiervan fout geweest zijn. Er is bij de statistische analyse derhalve 
geen onderscheid gemaakt tussen deze en andere proefpersonen. 

Er zijn geen direkte aanwijzingen voor een leereffect. De oefenstimuli worden 
met een vergelijkbare nauwkeurigheid ingesteld als die van het experiment, de 
proefpersonen melden er zelf niets van. Proefpersonen die lang achtereen bezig 
waren, drie kwartier of meer, schatten dat hun nauwkeurigheid eerder af- dan 
toeneemt gedurende de sessie. De proefpersonen ervoeren de proef in het 
algemeen als moeilijk, maar niet onuitvoerbaar, slechts één proefpersoon gaf aan 
dat hij twijfelde aan de kwaliteit van een deel van de door hem gegeven 
antwoorden. 
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4.5. RESULTATEN 

Als eerste komt aan de orde: De gemiddelden van de door de proefpersonen 
ingestelde responsies. Deze staan in Tabel II . Tevens is de spreiding in de 
resultaten vermeld. Deze is duidelijk groter dan verwacht . De spreiding is niet 
voor alle woorden even groot. In de literatuur wordt alom aangenomen dat het P
centrum proefpersoononafhankelijk is. In dat geval kunnen de responsies gezien 
worden als het werkelijke P-centrum plus een toevallige fout. Door te middelen 
over meerdere responsies ontstaat een benadering voor het P-centrum die 
nauwkeuriger is dan de individuele responsies. De schatting voor de nauwkeu
righeid van deze benadering staat in de derde kolom van de tabel vermeld. 

De verdeling van de responsies bij een aantal CCVC woorden suggereert dat er 
meerdere alternatieven als P-centrum kunnen worden aangewezen. Er is geen 
aanwijsbaar verband tussen de samenstelling van het woord en de P-centrum 
positie. Met slechts 10 responsies per woordje is er voor ieder woord afzonderlijk 
geen nauwkeurige benadering van het P-centrum te geven. 

Het doel van dit onderzoek is in eerste instantie niet het vaststellen van P
centra voor de hier opgenomen woordjes. Het doel is vaststellen of er een 
systematische samenhang is tussen het voorkoinen van bepaalde klanken en het 
vastgestelde P-centrum. Dit is gedaan door de verdeling van de antwoorden rond 
de klinkerinzet in een kruis-coïncidentie histogram te zetten, en deze 
histogrammen tussen groepen van woordjes te vergelijken. Hiermee kan worden 
vastgesteld of voor een van beide groepen het P-centrum in de buurt van de 
klinkerinzet gezocht moet worden. De eerste van deze histogrammen staan in 
figuur 4. De vette lijnen representeren hier de verdeling van de gegeven 
antwoorden rond de klinkerinzet (VO) voor respectievelijk de CVC en CCVC
woordjes, de dunne stippellijn vertegenwoordigt de verdeling rond de tweede 
medeklinkerinzet. In de volgende subparagraaf wordt toegelicht hoe dit en andere 
histogrammen gelezen moeten worden. Wat in deze grafiek opvalt is de dubbele 

Figuur.-: cVc en ccVc: van resp. CVC en CCVC woorden de P-centra gesommeerd rond de 
kllnkerlnzet, cCvc: P-centra van CCVC woorden gesommeerd rond Inzet van de 
tweede medeklinker. 
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top in de grafieken van de CCVC-woordjes. Dit ondersteunt het eerder 

uitgesproken constatering dat sommige individuele woordjes twee punten bevatten 

die als P-centrum worden aangewezen. Dit is voor deze woordjes niet de inzet van 

de tweede (sonore) consonant: de gestippelde grafiek geeft de verdeling van de 

responsies rond de inzet van deze consonant weer, en deze grafiek heeft geen 

maximum bij het nulpunt. Er is in deze grafiek over alle woordjes gesommeerd. 

Eerder in deze paragraaf is al geconstateerd dat dit effect bij een kleine groep 

woorden sterk naar voren kwam. Derhalve heeft het effect verband met de 

samenstelling van het woord. Dit verband komt later in deze paragraaf aan de 

orde. 

Deze grafiek laat zien dat de klinkerinzet een duidelijke voorspeller is voor het 

P-centrum, zowel voor de CVC- als de CCVC-woordjes. De CCVC woordjes, die 

een langer medeklinkergedeelte hebben, hebben duidelijk een vroeger P-centrum 

dan de CVC-woordjes. Het is echter niet zo dat de inzet van de tweede medeklin

ker de functie van de klinkerinzet overneemt. 

Tabel Il: Responaiea per woord, gemiddeld over alle proefperaonen. Alle tijden in ms. 

Volg Woord Gemidd. t.o.v. ipreiding rond Spreiding van 
Nummer Spreker klinkerinzet gemiddelde gemiddelde 

11 1 JdV lauw 13 59 19 
12 1 JdV lat 1 80 25 
13 1 JdV loep -21 27 9 
14 1 JdV houw -1 39 12 
15 1 JdV had -37 65 21 
16 1 JdV hoep 38 45 14 
17 1 JdV JOUW -33 51 16 
18 1 JdV jat -5 61 19 
19 1 JdV Joep 21 31 10 
20 1 JdV wat 13 38 12 
21 1 JdV woep -3 70 22 
31 2 UvA roer 2 69 22 
32 2 UvA moer -6 56 18 
33 2 UvA loer -17 66 21 
34 2UvA rouw -24 68 22 
35 2 UvA mouw 5 58 18 
36 2 UvA lauw -21 40 13 
37 2UvA mier 45 99 31 
38 2UvA Wier -21 44 14 
39 2 UvA lier 11 63 20 
40 2UvA mat 21 92 29 
41 2 UvA wat -11 25 8 
42 2 UvA lat -21 45 14 
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Vervolg Tabel ll. 

Volg Woord Gemidd. t .o.v. Spreiding rond Spreiding van 

Nummer Sereker klinkerinzet gemiddelde gemiddelde 

101 3 DH breed 14 68 22 

102 3 DH greet -1 82 26 

103 3 DH kleed -54 35 11 

104 3 DH sleet -25 77 24 

105 3 DH vleet -65 58 18 

106 3 DH kreet -35 41 13 

107 3 DH kweet -49 33 10 

108 3 DH bleet -34 26 8 

109 3 DH kneed -29 58 18 

110 3 OH smeet -35 82 26 

111 3 DH wreed -36 42 13 

112 3 DH bram 19 62 20 

113 3 DH gram -56 51 16 

114 3 DH klam -2 56 18 

115 3 DH slam -29 70 22 

116 3 DH vlam -52 60 19 

117 3 DH kwal -19 48 15 

118 3 DH knal -9 49 15 

119 3 DH smal -53 107 34 

120 3 DH groot -27 47 15 

121 3 DH vloot -45 77 24 

122 3 DH graai -48 66 21 

123 3 DH vlaai -21 52 16 

De histogrammen 

De meeste van de resultaten zullen gepresenteerd worden in de vorm van 

histogrammen. Nu volgt een kleine uitleg hoe deze histogrammen geïnterpreteerd 

moeten worden. Stel dat de P-centra van de gebruikte woorden bekend zouden 

zijn. De histogrammen van alle woorden afzonderlijk zouden dan over elkaar heen 

gelegd kunnen worden, zodat de P-centra exact op elkaar komen te liggen. Op dit 

punt krijgt het somhistogram dan een scherpe piek. In dit experiment wordt 

getoetst of de klinkerinzet of, indien aanwezig, de tweede medeklinkerinzet een 

voorspellende waarde voor het P-centrum heeft. Kortom het vermoeden bestaat 

dat voor een bepaalde groep woorden het P-centrum bijvoorbeeld structureel op 

dezelfde plaats gevonden wordt ten opzichte van één van deze inzetten. Indien er 

histogrammen gemaakt worden met als nulpunt een van beide inzetten en deze 

onderling vergeleken worden, blijkt vanzelf of deze inzet voor die groep woorden 
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met het P-centrum verband houdt . Er wordt dan een duidelijke piek zichtbaar. 
Aan de vorm van bovengenoemde histogrammen mag buiten een direkte 

omgeving van het nulpunt niet al te veel betekenis worden gehecht . De piek 120 
ms vóór de klinkerinzet in de ccVc grafiek in figuur 4 kan bijvoorbeeld geen 
enkele betekenis hebben. De meeste woordjes hebben niet eens zo'n lange 
medeklinker. De medeklinkers die wel zo lang zijn hebben op dit punt geen enkel 
gemeenschappenlijk kenmerk. Het ontstaan van deze piek kan niet anders dan 
toeval zijn. 

De gebruikelijke vorm om histogrammen te presenteren zijn staafdiagrammen. 
De lengte van de staaf is gegeven door het aantal responsies dat in het gebied 
behoort zoals vermeld op de x-as. In plaats van staafdiagrammen is in de 
navolgende paragrafen gekozen voor lijndiagrammen. Dit is gedaan om meerdere 
series in één grafiek te kunnen tekenen. Hierdoor zijn de series eenvoudiger 
onderling te vergelijken. 

Tevens is, tenzij anders vermeld, in alle grafieken niet over 20 ms (de afstand 
tussen opeenvolgende meetpunten) maar over overlappende gebieden van 40 ms, 
steeds 20 ms verschoven, het aantal responsies geteld. Dit verminderde de "ruis" 
in de resultaten. Dat gaat wel ten koste van het oplossend vermogen. Aangezien 
de nauwkeurigheid van de proefpersonen meestal slechter is, is deze handelswijze 
gerechtvaardigd . 

CVC-woordjes 

De CVC woordjes waren afkomstig van twee verschillende sprekers. De 
resultaten worden per spreker apart gepresenteerd. In figuur 5 staan voor alle 
beginmedeklinkers afzonderlijk het histogram van de responsies ten opzichte van 
de klinkerinzet. Voor elk van de sprekers is uitgezet : 

1. In de linkergrafiek zijn voor de medeklinkers /1/, /h/, /j/ en /u/ de woorden van 
spreker 1, met de uitgangen /au/ lat./ en /up/ gesommeerd. Het woord /uau/ 
kwam niet voor. 

2. In de rechtergafiek zijn de /1/ en de /m./ met de vier verschillende uitgangen 
/au/, /ir/, lat./ en /ur/ gesommeerd, de /r/ en de /u/ met elk twee. 

De pieken lijken voor spreker 2 scherper dan voor spreker 1. Voor de /1/ en de 
/m/ rechts (spreker 2) en de /h/ en in mindere mate de /j/ ligt de piek van beide 
grafieken duidelijk bij de klinkerinzet . De /1/ heeft het gemiddelde bij beide 
duidelijk naar links liggen. De verdelingen hebben niet allemaal dezelfde vorm. 
Van de /1/ blijkt de vorm van de verdeling ook verschillend voor de beide 
sprekers. 

[25] 



Figuur 5: P-centra ten opzichte van de klinkerlnzet voor CVC woordjes. Links voor 
woordjes uitgesproken door spreker 1, rechts door spreker 2. 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat de proefpersonen het P-centrum horen 
verschuiven als alleen de beginmedeklinker van het woord verandert . Dit is 
conform de verwachting. De verschillen tussen de gemiddeldes over alle woorden 
met een gelijke beginmedeklinker zijn soms statistisch significant. De woordjes 
waarvoor de resultaten gesommeerd konden worden zijn gering in aantal en niet 

representatief voor alle CVC woordjes die met één van de hier gebruikte 
medeklinkers beginnen. De betekenis van de waarde van deze gemiddelde P-centra 
mogen niet overschat worden. Wat het meest opvalt is dat voor spreker 2 de 
pieken duidelijk sterker zijn dan voor spreker 1. Dit betekent dat ofwel de P
centra van spreker 1 minder nauwkeurig te bepalen zijn, of onderling een grotere 
spreiding vertonen. 

Minstens even interessant is de afbankelijkheid van het /VC/ gedeelte. Deze is 
te zien in figuur 6. In de grafieken staan ditmaal: 
1. Links: Gesommeerde responsies voor spreker 1 van de woorden met /au/ lat/ 

of /up/ als VC gedeelte, met respectievelijk 4, 4 en 3 verschillende 
beginmedeklinkers. 

Figuur 6: Dezelfde woordjes als in figuur 5, nu uitgesplitst op VC-gedeelte. 
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2. Rechts: Gesommeerde responsies voor spreker 2 van de woorden met /au/, 

/ir/, lat/ of /ur/ als VC gedeelte, elk gecombineerd met 3 beginmedeklinkers. 

(Dit waren niet steeds dezelfde beginmedeklinkers.) 

Zoals te zien verschillen deze histogrammen qua scherpte niet essensieel van 

de voorgaande. 

CCVC-woordjes 

Van de histogrammen van woorden uit de tweede groep (CCVC-woordjes) 
staan de eerste rechts in figuur 7. De beginmedeklinkercombinaties vl en gr 

kwamen beide viermaal voor met viermaal een equivalent VC gedeelte. In de 

figuur is links de inzet van de /r/ respectievelijk de /1/ als nulpunt gekozen, rechts 
de inzet van de klinker. 

Wat opvalt in figuur 7 is de dubbeltoppigheid van de grafieken. De vraag is of 
deze dubbele top statistisch significant is. Dat betekent: is de verdelingsfunctie 

zodanig anders dat deze significant verschilt van de normale verdelingsfunctie. 
Hiervoor wordt de Kolmogorov-Smirnov test gebruikt. Of er een significant 

verschil is volgt uit de afstand Dn tussen de theoretische en de experimenteel 

bepaalde cumulatieve verdelingsfunctie en het aantal responsies n. 

Dn zal groot zijn voor kleine n en indien de hypothetische verdelingsfunctie 
correct is afnemen voor grote n. Blijft Dn groot dan is er sprake van een 

significante afwijking. Uit de grafieken is rechtsreeks Dn = max IF,, ( x )- F(x )1 af te 
lezen. Deze Dn is 0,13 (vl) resp. 0,11 (gr) . Om met 80% waarschijnlijkheid een 
afwijking van de normale distributie te constateren is een D40 van 0, 17 of hoger 

nodig. De afwijking is te klein en dus niet significant. 

In de grafiek is af te lezen dat het voorkomen van de beginmedeklinker-

Figuur 7: De antwoorden voor de klinkercombinaties 'vl' en 'gr' ten opzichte van de 
tweede medekllnkerlnzet (links) en de klinkerlnzet (rechts). 
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combinatie 'gr' samenvalt met het identificeren van een punt in de buurt van de 

klinkerinzet als P-centrum. Deze piek is duidelijk scherper dan de piek even voor 
de /r/-inzet in de linkergrafiek. Deze woorden zijn allen afkomstig van dezelfde 
spreker en door dezelfde proefpersonen beoordeeld. Het enige onderscheid 
bestaat uit de 'vl' of 'gr' . Deze grafieken geven aan dat een andere 
medeklinkerconfiguratie niet alleen de plaats maar ook de vorm van de verdeling 
van antwoorden bepaalt . 

Dit zijn echter slechts twee van de vele mogelijke consonantclusters. In figuur 
9 zijn de overige in ons experiment voorkomende medeklinkercombinaties 
ingetekend. De gegevens zijn hier niet over vier, maar over slechts twee woordjes 
gesommeerd. Zij zijn dus niet zo gemakkelijk algemeen geldig te verklaren . 

Figuur 8: De genormaliseerde cumulatieve verdelingen van de rechtergrafiek van fig. 7. 
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Figuur 9: De histogrammen van de responsies ten opzichte van (links) de inzet van de 
tweede medeklinker en (rechts) de klinkerinzet. In de bovenste rij staan de woordjes 
beginnend met /vil en /gr/, midden /br/, /ki/ en /si/ en onder /kn/ /kw/ /sm/. 
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Figuur 10 De CCVC woordjes, gegroepeerd op gelijk VC gedeelte, ten opzichte van de 
kllnkerlnzet. 
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Deze grafieken vertonen in ieder geval een grote spreiding. Geen van de 

grafieken laat interpretabele verschillen zien ten opzichte van de rest. Dit 

bevestigt het vermoeden dan het VC gedeelte van geringe invloed is op het P

centrum. 

Statistische & fouten analyse 

De bovenstaande grafieken geven een aardig beeld van de spreiding in de 
resultaten en ·de invloed van de gevarieerde parameters. Wat niet duidelijk naar 

voren komt is in hoeverre de effecten die in de grafieken te zien zijn, significant 

zijn. Uit de responsies is een gemiddelde uit te rekenen per groep woordjes. Van 
dit gemiddelde is een standaarddeviatie van het gemiddelde te becijferen. Deze 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn te vinden in Tabel III. Twee resultaten 

worden als statistisch significant verschillend beschouwd als het verschil van de 

gemiddelden IS1 -S2I buiten het 95% betrouwbaarheidsinterval van het verschil 

z95,_ • .J 0-: + d.sz valt. De o's zijn in de tabel opgenomen. z95,-. is 1,6 voor de 

normale verdeling(bij n>30). Voor de gemiddelden gebaseerd op 20 responsies 
dient in overeenstemming met de t-distributie een z95"" van 1,8 te worden gebruikt . 
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Tabel 111: Gemiddelde P-centrum positie ten opzichte van de kllnkerlnzet. De resultaten 
zijn gemiddeld over groepen van woorden met overeenkomstige eigenschappen, zoals 
In de tabel aangegeven. (alle resutaten In ms) 

cvc 
Beide sprekers 

Spreker 1 (alle) 
Spreker 2 (alle) 

C- afhankelijkheid 
Spreker l 1-VC 
Spreker l h-VC 
Spreker l j-VC 
Spreker l w-VC 

Spreker 2 1-VC 
Spreker2 m-VC 
Spreker 2 r-VC 
Spreker 2 w-VC 

-VC afhankelijkheid 
Spreker l C-auw 
Spreker 1 C-at 
Spreker 1 C-oep 

Spreker 2 C-auw 
Spreker 2 C-at 
Spreker 2 C-ier 
Spreker 2 C-oer 

ccvc 
Spreker 3 (alle) 

CC- afhankelijkheid 
C-1-VC 

C-m/n-VC 
C-r-VC 
C-w-CV 

kl-VC 
sl-VC 
vl-VC 

sm-VC 
klrVC 

br-VC 
gr-VC 

kw-VC 

VC- afhankelijkheid 
CC-aai 
CC-al 

CC-am 
CC-eet 

Gemiddelde Standaard
Aantal t.o.v. deviatie 
stimuli klinkerinzet Gemiddelde 

230 -2 4 

110 -1 5 
120 -3 6 

30 -2 11 
30 0 Il 
30 -6 10 
20 5 12 

40 -12 9 
40 16 12 
20 -11 15 
20 -16 8 

40 -7 10 
40 -7 10 
30 9 8 

30 -13 10 
30 -4 Il 
30 12 14 
30 -7 Il 

230 -30 4 

90 -36 6 
40 -31 12 
80 -21 7 
20 -34 10 

20 -28 12 
20 -27 16 
40 -46 10 

20 -44 21 
20 -19 12 

20 16 14 
40 -33 10 

20 -34 10 

-34 13 
-27 13 
-24 9 
-31 6 
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Tussen de CCVC-woordjes en CVC-woordjes is een statistisch significante 

afwijking gevonden. Dit is conform de verwachting. Aan figuur 4 is te zien dat het 
niet zo is dat de tweede medeklinkerinzet de functie van de klinkerinzet 
overneemt. Om meer gedetailleerde uitspraken te doen dienen kleinere, meer 
overeenkomende groepen woorden vergeleken te worden. Met uitzondering van 
de m-VC en br-VC woordjes vertonen de woorden, gegroepeerd op gelijke klinker 
en medeklinkers, onderling geen statististisch significante afwijkingen. 

Een van de aannames gedaan voor dit experiment is dat er slechts één P
centrum is. De fouten worden verondersteld normaal verdeeld te zijn. Indien er in 
een gedeelte van de woorden twee of meer P-centrum kandidaten zijn moet dit 
invloed hebben op de verdelingsfunctie. Dit is gecontroleerd door deze 
verdelingen voor elk woord afzonderlijk te normaliseren, zodat het gemiddelde 
van de verdeling en de standaarddeviatie respectievelijk 0 en l zijn. Daarna is de 
gemiddelde cumulatieve distributiefunctie daarvan getekend, te zamen met de t
distributie voor n=l0, waar deze resultaten aan moeten voldoen. (zie Figuur 11). 
Deze verdelingen kunnen vergeleken worden met de eerdergenoemde 

Kolmogorov-Smirnov test . Voor grote n zijn er geen tabelwaarden beschikbaar 
maar is het verschil tussen de verdelingsfuncties significant (80%) als: 
✓nD,, ~ 1,36. ✓nD" is 1,45. De verdeling wijkt dus significant af. Hiermee is 
aangetoond dat de aanname van een P-centrum met fouten die daar normaal 
verdeeld omheen ligt niet klopt. Dit zou namelijk geen significante afwijkingen 
Ofwel de verdeling van de fouten is anders, ofwel er zijn bij tenminste een 
gedeelte van de woorden meerdere P-centrum kandidaten. 

Figuur 11: De genormaliseerde cumulatieve distributiefunctie voor de t-distributle (n•10) 
en de resultaten van experiment 1. (n•.t60) 

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 
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• • • • • • • t-distributie 

2,00 3,00 

Om een indruk te geven van de spreiding in de resultaten zijn in Figuur 12 
naast elkaar afgebeeld: de verschillen in nauwkeurigheid voor de verschillende 
woordjes en de verschillen in nauwkeurigheid voor de proefpersonen. Er zijn 
proefpersonen wiens gemiddelde responsie significant vroeger of later ligt dan de 
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klinkerinzet. De fouten zijn daarom berekend ten opzichte van de gemiddelde 
responsie per woordje gecorrigeerd voor het gemiddelde van die proefpersoon. 
Dit heeft de consequentie dat de gemiddelde fouten, zoals deze naar 
proefpersonen en woordjes zijn uitgesplist, niet aan elkaar gelijk zijn. Neem 
bijvoorbeeld een gedachtenexperiment met twee proefpersonen A en B, waarin de 
responsies van A altijd exact 20 ms later zijn dan B. Daarin is de fout voor zowel 
proefpersoon A als B gelijk aan 0, en de fout voor ieder woord 10 ms. Hiermee 
wordt gepoogd de vaste afwijking ten opzichte van het gemiddelde die zich bij een 
een gedeelte van de proefpersonen manifesteert, te scheiden van de werkelijke 
onnauwkeurigheid in dit experiment van deze proefpersoon. 

Beide grafieken representeren 460 responsies . De helft van de proefpersonen 
heeft een nauwkeurigheid van minder dan 50 ms. De moeilijkheidsgraad van de 
woordjes, welke wordt geïdentificeerd met de spreiding in de antwoorden, loopt 
veel verder uiteen. Veruit de meeste woordjes zitten hier significant boven of 
onder. 

Figuur 12: Spreiding tussen woorden en proefpersonen. 
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5. Discussie & Conclusies 

Uit dit experiment is duidelijk naar voren gekomen dat in CCVC-woorden het 
P-centrum gemiddeld vroeger, d.w.z. meer vóór de klinkerinzet, optreedt dan in 
CVC woorden. Binnen deze groepen is nauwelijks significant onderscheid op basis 
van de samenstelling van de woorden gevonden. Voor beide groepen woorden is 
de klinkerinzet een populaire P-centrum kandidaat. In CCVC woorden is ook een 
piek zichtbaar kort na de foneemgrens tussen de eerste twee medeklinkers. 

De resultaten blijven enigszins achter bij het gestelde doel. Doel was 
verschillen in P-centra op te sporen tussen groepen woorden en te proberen deze 
verschillen met de samenstelling van de woorden in verband te brengen. 

Het feit dat deze verschillen in deze proef niet significant zijn, betekent niet 
dat ze er niet zijn. Als het mogelijk is om de spreiding in de responsies omlaag te 
brengen, zal blijken of de toch zeer uiteenlopende distributies dan ook een 
significante verschuiving tot gevolg hebben. 

De nauwkeurigheid van de proefpersonen blijft achter op de nauwkeurigheid in 
vergelijkbare experimenten in de literatuur. Om nauwkeurige experimentele 
gegevens te verzamelen dient er bij het gebruik van bovenstaande opzet een 
behoorlijk beslag gelegd te worden op het arsenaal aan proefpersonen. Om te 
controleren of een gewijzigde opzet aan de kwaliteit van de responsies kan 
bijdragen is er een controle-experiment gehouden. Twee elementen waren nieuw 
in dit experiment: Er was een ononderbroken geluidsweergave en de proef was 
minder interactief. Dit experiment is beschreven in Appendix AI. Het belangrijkste 
resultaat is dat het gebruik van een ononderbroken geluidsweergave een positief 
effect heeft op de kwaliteit van de responsies van de proefpersonen. Deze 
alternatieve proefopzet kende een geringere spreiding in de responsies, maar blijkt 
significant andere resultaten op te leveren. 

De vraag die dan aan de orde komt is of het mogelijk is om de resultaten te 
verbeteren door het nemen van getraindere proefpersonen, een andere opzet, 
andere stimuli. In de veel vergelijkbare onderzoeken worden zeer getrainde, vaste 
proefpersonen gebruikt. Hiermee worden nauwkeurige resultaten bereikt. Selektie 
en training van proefpersonen zal in dit onderzoek waarschijnlijk ook tot 
verbetering leiden. 

Het controle-experiment geeft aanwijzingen dat er verbeteringen te halen zijn 
door de opzet zo te veranderen dat de proefpersoon niet naar losse fragmenten 
maar naar een ononderbroken ritme luistert. Hiermee is waarschijnlijk het 
eenvoudigst betere resultaten te behalen. 

Geconstateerd is dat woorden van verschillende sprekers die op foneemniveau 
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verwant of zelfs gelijk zijn, weinig verwantschap laten zien wat betreft de P

centrum positie. Het gebruik van synthetische spraak vermindert het aantal 

vrijheidsgraden enorm. De vrijheidsgraden die overblijven zijn duidelijk onder 
controle van de experimentator. Dit stelt hem beter in staat om een keus te maken 

welke afhankelijkheden hij wil onderzoeken. 
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Appendix 

APPENDIX A: INSTRUCTIE-VEL 

P-centre detection proef. 

Algemeen: 

Er wordt op twee, bij voorkeur opeenvolgende dagen gewerkt. De proef duurt 
ongeveer een uur per keer. 
Je doet een instelexperiment. Je moet 43 woordjes zo instellen dat de 
totale stimulus ritmisch klinkt. Wat hiermee bedoeld wordt is hieronder 
toegelicht. 
Op beide dagen wordt er begonnen met een testserie van 3 woordjes. Deze 
woordjes kunnen naar believen herhaald worden. Het programma laat zien hoeveel 
milliseconden opeenvolgende beoordelingen van elkaar afwijken. 
Zowel tijdens de test en het definitieve experiment gebeurt het instellen van 
de woordjes daarna geschiedt volgens de volgende p~ocedure: 

Procedure: 

Je krijgt te horen: 

"woord" 

: ••••••• : ••••••• 1 ••••••• : •••••••• : ••••••• Clicks 
1 I _____________ Testwoord 

dit duurt ongeveer 3 seconden. 

Als je dit niet ritmisch vindt klinken, druk dan op 
1-4: het woord komt de volgende keer vroeger (l•grote stap, 4=klein) 
6-9: het woord komt de volgende keer later (9sgrote stap, 6•klein) 

Weet je het niet zeker, druk dan op de spatiebalk. Je krijgt het woordje 
nogmaals ongewijzigd te horen. 
Als je tevreden bent over het resultaat, druk dan op [Return]. Het volgende 
woordje wordt gestart. 

Strategie: 
Je staat vrij in de te kiezen strategie. 
Een mogelijke strategie is om steeds stapjes in dezelfde richting te nemen 
(bijvoorbeeld steeds vroeger), totdat duidelijk te horen is dat je te vroeg 
1 lt. Daarna ga met kleinere stapjes het woord weer naar later verschuiven. 
Dit herhaal je totdat je vindt dat de stimulus het best ritmisch klinkt. 

2 2 2 2 
.<------<------<------<------x (Beginpunt) 

(Duidelijk te vroeg) 1 
17 7 7 7 7 
'-->-->-->-->-->, 

1 (Duidelijk te laat) 
4 4 4 41 

,<-<-<-<-' 
1 
16 6 6 
'->->->, 

1 [36] 
41 

(Vermoedelijk p-centre) x<-' 



APPENDIX B: EXPERIMENT 2 

Inleiding 

De geconstateerde nauwkeurigheid van de antwoorden in de eerste proef deed 
besluiten een tweede experimentele opzet te testen. Doel is het vermoeden te 
testen of in een experiment met een continue geluidsweergave, de proefpersonen 
beter in staat zijn om het onderscheid tussen wel of niet ritmisch te maken. 
Aangezien de gebruikte computerapparatuur het niet toelaat om met nauwkeurige 
timing geluid te produceren is er een alternatieve aanpak gekozen. Er werd een 
geluidsfragment van een minuut lang geprepareerd . Hierop kon de proefpersoon 
geen invloed uitoefenen. Het geluidsfragment bestaat uit een reeks woorden die 
ten opzichte van een reeks tikken verschuiven. Het ritme van de tikken corres
pondeert met steeds een ander punt in het woord. De proefpersoon geeft aan 
wanneer hij dit goed vindt klinken. 

Stimuli 

De gebruikte stimuli waren dezelfde als in experiment 1. (zie Tabel 1) 

Procedure 

Er wordt vooraf in het computergeheugen een geluidsfragment geprepareerd. 
In dit geluidsfragment is afwisselend veertigmaal een click en een woord te horen. 

Het woord komt aan het begin van het geluidsfragment duidelijk te laat ten 
opzichte van het ritme van de clicks. Gedurende het geluidsfragment komt het 
woord geleidelijk aan steeds vroeger. Aan het eind van het geluidsfragment klinkt 
het woord te vroeg ten opzichte van het ritme van de clicks. Een schematische 
weergave van dit geluidsfragment is te zien in figuur 13. 

Men neemt aan dat dit fragment het best klinkt als het P-centrum van het 
woord midden tussen de clicks ligt . 

Uit het bestuderen van de gegevens van experiment 1 volgde dat 200 ms vóór 
en 100 ms ná de klinkerinzet bij alle woorden ruim voor respectievelijk na het P
centrum lagen. 

Om het experiment niet te lang te laten duren is het ISI op 500 ms ingesteld. 
De proefpersoon beluistert dit fragment en krijgt de instruktie op een knop te 

drukken om het moment dat het geluidsfragment ritmisch klinkt . Het tempo 
waarmee de verschuiving plaatsvond was zodanig gering dat er tussen twee 
opeenvolgende woorden geen hoorbaar verschil aan te wijzen was. 

Op het moment dat de proefpersoon op de knop drukt stopt het afspelen. De 
computer berekent uit het tijdstip dat de proefpersoon op de knop drukt, op welk 
punt het geluidsfragment is stop gezet, en het hoeveelste woord de proefpersoon 
als laatste gehoord heeft . Er wordt voor dit woord opgezocht welk punt midden 
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tussen de clicks lag. 
Indï'en de proefpersoon niet op een knop drukt (bijvoorbeeld omdat deze zich 

te laat realiseert dat hij had moeten drukken) zet het programma een foutmelding 
op het scherm en start hetzelfde geluidsfragment na een toetsaanslag van de 
proefpersoon opnieuw. 

In het algemeen zullen proefpersonen zich te laat realiseren dat zij hadden 
moeten reageren. Dit heeft een strukturele verschuiving van het P-centrum tot 
gevolg. In bovenstaande beschrijving is voor de eenvoud uitsluitend de proef 
beschreven waarin het woord ten opzicht van de clicks verschoof van vroeg naar 
laat . Om te corrigeren voor een structureel te snelle of te trage reaktie bestond 
iedere sessie uit twee runs: Een waarbij de alle woorden van laat naar vroeg 
verschoven en één waarin de woorden van vroeg naar laat verschoven. 

Proef persoon 

Er is slechts één proefpersoon gebruikt, dat was de experimentator zelf. Deze 
deed het experiment tweemaal. 

Verloop van het experiment 

De proef verliep zonder noemenswaardige problemen. In paragraaf 3 .1 is al 
verwezen naar publicaties waarin melding wordt gemaakt van een soort 
'overbelasting' die op kan treden in experimenten waarin een proefpersoon continu 
spraak over een hoofdtelefoon krijgt aangeboden. De proefpersoon hoort dan de 
spraak niet meer als spraak maar als een brij van geluid . Dit is ook in dit 
experiment enkele malen voorgekomen. De opzet van het experiment laat toe om 
de proefpersoon naar behoefte te laten pauzeren. Na deze korte pauze kan de 
proef hervat worden. De proefpersoon ervoer dit experiment als minder belastend 
dan experiment 1. 

Figuur 13: De stimulus gebruikt In experiment 2. Er zijn hier voor de eenvoud slechts zes 
woordjes getekend In plaats van veertig. Men moet regels bij het Il/ - teken aan elkaar 
verbonden zien. 
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Resultaten 

De resultaten zijn vermeld in Tabel IV. Deze tabel is rechtstreeks vergelijkbaar 
met Tabel II van experiment 1. De spreiding is gemiddeld een faktor 2 lager dan in 
experiment 1. 

Dit komt ook tot uitdrukking in Figuur 14. In deze figuur zijn net als voor 
experiment 1 alle responsies ten opzichte van de klinkerinzet, en indien aanwezig 
de tweede medeklinkerinzet, in een histogram uitgezet . De grafieken vertonen 
duidelijk minder spreiding dan de vergelijkbare Figuur 4. Voor de CCVC
woordjes heeft de grafiek een andere vorm. Dit suggereert dat de proefpersoon 
naar andere dingen luistert dan de proefpersonen in experiment 1. Dit wordt 
bevestigd door de statistische analyse. De resultaten van deze proef wijken 
statistisch significant af van de resultaten van experiment 1. 

Het doel van de proef was beoordelen of de hier gerealiseerde continue 
geluidsweergave goede consequenties had voor de kwaliteit van de reponsies . Dit 
is zeker het geval. De statistisch significante afwijking doet daar geen afbreuk 
aan. Deze is waarschijnlijk het gevolg van de overige wijzigingen in de 
proefopzet, voornamelijk het verlagen van het interactieve gehalte. Daardoor is 
deze precieze pröefopzet zoals boven beschreven echter ongeschikt om gegevens 
te verzamelen die direct vergelijkbaar zijn met die van experiment 1. 

Figuur 14: Spreiding rond klinker en tweede medeklinkerlnzet. vergelijk met Figuur 4 
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Tabel IV: Resultaten van experiment 2. 

Volg Woord}emidd. t.o.v . 5preiding rond Spreiding van 
~ummer SEreker klinkerinzet semiddelde semiddelde 

11 1 JdV lauw -25 34 16 
12 1 JdV lat 11 31 7 
13 1 JdV loep 12 13 7 
14 1 JdV houw 17 15 7 
15 1 JdV had -2 29 14 
16 1 JdV hoep 22 25 13 
17 1 JdV jouw -3 15 7 
18 1 JdV jat -29 32 16 
19 1 JdV joep -20 35 17 
20 1 JdV wat -23 26 13 
21 1 JdV woep -1 8 4 
31 2 UvA roer -15 61 31 
32 2 UvA moer -12 7 4 
33 2 UvA loer -33 22 11 
34 2 UvA rouw 4 77 39 
35 2 UvA mouw 22 16 8 
36 2 UvA lauw -6 32 16 
37 2 UvA mier -29 39 19 
38 2 UvA wier -20 37 19 
39 2 UvA lier -28 11 5 
40 2 UvA mat -8 31 15 
41 2 UvA wat -31 27 14 
42 2 UvA lat -30 21 10 

101 3 DH breed 133 15 8 
102 3 DH greet -5 23 11 
103 3 OH kleed -80 40 20 
104 3 DH sleet 95 31 15 
105 3 DH vleet -74 17 8 
106 3 DH kreet -58 14 7 
107 3 DH kweet -44 34 17 
108 3 DH bleet 43 29 15 
109 3 DH kneed -47 41 20 
110 3 DH smeet 143 23 12 
111 3 DH wreed -129 46 23 
112 3 DH bram 15 31 15 
113 3 DH gram 40 9 5 
114 3 DH klam -190 18 9 
115 3 DH slam 56 18 9 
116 3 DH vlam -22 18 9 
117 3 DH kwal -102 11 5 
118 3 DH knal -19 27 13 

119 3 DH smal 72 13 6 
120 3 DH groot -51 37 19 
121 3 DH vloot -29 25 13 

122 3 DH graai -3 19 10 
123 3 DH vlaai -87 21 11 
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Tabel V: Resultaten gemiddeld over groepen woorden In experiment 2. Vergelijk met 
Tabel 111. (alle resultaten In ms) 

Gemiddelde Standaard-
aantal t.o.v. deviatie 

stimuli klinkerinzet Gemiddelde 
cvc 
Spreker l (alle) 44 -4 4 
Spreker 2 (alle) 48 -16 5 

ccvc 
Spreker 3 (alle) 92 -15 9 

vencbillen tussen runs en sessies 
vooruit-achteruit 92 12 4 

sessie 2 - sessie l 92 15 4 
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