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contourherkenning: 

Een onderzoek naar de relatie tussen waarneming van 

toonhoogtebewegingen in spraak en in muziek. 



Het onderzoek naar de relatie tussen waarneming van toonhoogtebewegingen in spraak en in 

muziek, dat ik uitgevoerd heb aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek in Eindhoven is een 

onderdeel van het promotie-onderzoek van W. Croonen. 

De begeleiders voor dit project waren prof. A. Houtsma, prof. R. Collier en drs. W. Croonen. 
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samenvatting 

Zowel uit intonatie in spraak als uit een muzikale melodie is een contour te extraheren bestaande 

uit een abstractie van de dalende en stijgende bewegingen. De contour van een melodie speelt 

een grote rol bij het herkennen van die melodie. Over de rol van contour in spraak is nog 

weinig bekend Er zijn twee experimenten uitgevoerd om te onderzoeken welke mate van 

verschil proefpersonen toekennen aan twee reeksen syllaben met verschillende 

intonatiecontouren. De contouren die aangeboden zijn behoorden tot hetzelfde intonatiepatroon. 

Aangenomen wordt dat de contouren die tot hetzelfde intonatiepatroon behoren functioneel als 

hetzelfde beoordeeld worden. De resultaten tonen aan dat zowel getrainde als ongetrainde 

proefpersonen in staat zijn een mate van verschil aan te geven tussen twee verschillende 

contouren. Het bleek dat beide groepen proefpersonen in de eerste plaats op het aantal 

bewegingen in een contour letten. In de tweede plaats was de beweging op de eerste syllabe 

belangrijk voor veel proefpersonen. 



1 inleiding 

Spraak en muziek hebben toonhoogtebewegingen als een gemeenschappelijk kenmerk. 

Deze toonhoogtebewegingen vervullen een belangrijke functie in de twee communicatie- . 

middelen: spraak en muziek zouden veel informatie missen als er geen toonhoogtebewegingen 

waren. Spraak klinkt heel monotoon als een uitspraak zonder toonhoogtebewegingen 

gerealiseerd wordt Heel veel soorten muziek zouden niet bestaan als er geen toonhoogte

bewegingen waren. 

Muziek en spraak zijn beide opgebouwd uit akoestische signalen. De akoestische signalen 

worden geproduceerd door een bron. In spraak zijn dit onder andere de stembanden, in muziek 

zijn dit bijvoorbeeld de snaren van een muziekinstrument Een akoestisch signaal is te beschrij

ven als een samenstelling van componenten met verschillende frequenties. De verhouding tus

sen deze componenten, met name de grootste gemene deler van de belangrijkste frequenties, 

bepaalt uiteindelijk de waargenomen toonhoogte, die in de spraakliteratuur vaak wordt aange

duid als Fo. Door verandering van de frequenties verandert ook de waargenomen toonhoogte 

waardoor toonhoogtebewegingen ontstaan. Het patroon dat veroorzaakt wordt door de 

toonhoogtebewegingen wordt het Fa-patroon genoemd. Het gaat bij onderstaand perceptie-

onderzoek om de waarneming van dit Fa-patroon: de aanpassing van een akoestisch signaal aan 

de cognitieve en de perceptieve sys.temen van de mens. 

Er zijn enkele overeenkomsten en er zijn enkele verschillen tussen de toonhoogte

bewegingen van spraak en muziek. In muziek treffen we vaste toonhoogten aan en slechts 

zelden een glissando. In spraak worden toonhoogtebewegingen juist wel gerealiseerd door 

glissandi en niet door vaste stappen (de Zitter, 1989. Bolinger, 1985). De overgang van de ene 

naar de andere toonhoogte verloopt in spraak niet abrupt, als een toonhoogtesprong, maar als 

een continue toonhoogtebeweging. Toonhoogtesprongen in spraak klinken erg onnatuurlijk. 

Een melodie in muziek is daarentegen meestal opgebouwd uit dalende en stijgende intervallen 

van discrete notenwaarden. Bovendien wordt de melodie vaak gekenmerkt door tonaliteit!): er 

is sprake van een hierarchische opbouw van tonen. Dit kan de waarneming van een melodie 

beïnvloeden. In spraak bestaat er geen tonaliteit Hennes (1992) merkt op dat de furtctionele ~ol _ 

van toonhoogtebewegingen in spraak en in muziek verschillend is. In muziek geeft een 

toonhoogtebeweging het begin van een nieuwe toon aan. In spraak beaccentueren 

toonhoogtebewegingen de syllaben en zijn ze van nut bij syntactische grensen, meestal 

weergegeven door komma's. Ondanks deze verschillen moeten zowel in spraak als in muziek 

de toonhoogtebewegingen onthouden worden om functioneel te kunnen zijn. 

Toonhoogtebewegingen kunnen op verschillende niveaus van abstractie worden 

gerepresenteerd en waarschijnlijk als zodanig worden onthouden. Zo kan er een volledige 
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representatie zijn waai- alle interval- en verhoudingseigenschappen zijn gerepresenteerd. Een 

voorbeeld is het rangschikken van een groep mensen naar lengte en het vermelden van de 

precieze afmetingen op een schaal van O tot 2 meter. Voor melodieën betekent dit de 

representatie van alle exacte intervallen van de opeenvolgende noten. Anderszins kan er een 

reductie optreden tot slechts enkele eigenschappen: in het bovengenoemde voorbeeld is dit ' 

alleen de dalende lijn van groot naar klein: de ordinale representatie. Bij toonhoogtebewegingen 

is dit bijvoorbeeld de contourrepresentatie. 

De contour is af te leiden uit het Po-patroon, die is ontstaan door toonhoogtebewe

gingen. Alleen de ordinale eigenschappen zijn belangrijk bij deze opeenvolging van dalende en 

stijgende intervallen of toonhoogtebewegingen. Dit houdt in dat alleen het stijgen en dalen van 

een Po-patroon belangrijk is wanneer men spreekt over contour. Een contour kan daarom als 

volgt gerepresenteerd worden: 

++-+---+
+ staat voor stijgend en - voor dalend. 

Zowel uit toonhoogtebewegingen in spraak als uit die in muziek is een contour te 

extraheren. Beide hebben immers een PO-patroon. Dit aspect vormt een uitgangspunt om een 

contour in muziek met een contour in spraak te vergelijken. 

De contour in spraak is het resultaat van de voortdurende veranderingen tussen hoge en 

lage toonhoogten. Deze toonhoogtebewegingen worden voor het grootste deel door toonhoogte

accenten veroorzaakt. De contour in melodie wordt veroorzaakt door een opeenvolging van 

vaste hoge en lage tonen. Deze opeenvolging van intervallen vormen een melodie. De grootte 

en richting van de intervallen hangt onder andere af van de functie van een toon in een 

toonsoort. 

De toonhoogtebeweging in spraak heeft enkele belangrijke kenmerken. Collier en • t Hart 

(1981) onderscheiden twee soorten accenten die een toonhoogtebeweging veroorzaken, 

namelijk het woordaccent en het zinsaccent Het woordaccent is in ieder woord latent aanwezig 

maar wanneer het woord in een zin uitgesproken wordt zijn de accenten niet altijd en ook niet 

op eenduidige wijze geconcretiseerd. Een woordaccent wordt in woordenboeken altijd 

aangegeven met •. In sommige gevallen bepaalt het woordaccent de betekenis van h;t woord. 

Een voorbeeld zijn de woorden: voor'komen en ' voorkomen. Als een woordaccent wei 

geconcretiseerd wordt spreekt men van een zinsaccent Een zinsaccent kan aanwezig zijn in de 

vorm van een toonhoogteverandering of duur van een syllabe. Men spreekt dan van een 

toonhoogte-accent of een duuraccent De toonhoogte-accenten zijn voor een groot deel 

verantwoordelijk voor de opbouw van de contour. Het duuraccent wordt hier verder buiten 

beschouwing gelaten. Naast accentverlenende bewegingen zijn er ook niet-accentverlenende 

bewegingen. Een voorbeeld van een daling die geen accent verleent is de uitgestelde daling. 

Deze wordt vaak gebruikt op de plaats waar een komma in de zin staat In de nederlandse taal 
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komen er in totaal 10 soorten toonhoogtebewegingen voor waarvan er 4 voor accenten gebruikt 

worden ('t Hart, Collier & Cohen, 1990). Van alle combinatiemogelijkheden van deze 

bewegingen zijn er maar een paar te gebruiken. 

Uit de toonhoogtebewegingen zijn configuraties samen te stellen. Een configuratie is een 

gestileerde vorm van één of meer toonhoogtebewegingen. 

Figuur 1 toont de zes basispatronen, de zgn. "root"-configuraties, van het nederlands. 

/ 1 A / _/'\__ l3CI_ ~/ \ 

/1E/ __/\- /1/~ 

/4A/ / 1 / & / 2 / ~ 

figuur 1 de zes basispatronen van het nederlands 

De toonhoogtebewegingen worden opgeteld gedacht op een hoorbare dalende lijn, 

declinatie genaamd. Deze declinatie strekt zich over de hele zin uit Een uitspraak begint dus 

altijd hoger dan dat deze eindigt 

Dit resulteert in een patroon afgebeeld in figuur 2. 

contour 
J, 

I 

figuur 2 declinatie 

Het stijgen en dalen van de toonhoogtebewegingen kan op verschillende manieren 

gebeuren. Ten eerste is er het verschil in excursiegrootte: deze bedraagt gemiddeld 1/3 a 1/2 

oktaaf. Ten tweede kan de snelheid van de toonhoogtebewegingen gevarieëerd 
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worden.Tenslotte is de plaats binnen de lettergreep belangrijk voor het karakter van de 

beweging. 

Meerdere contouren kunnen tot 1 intonatiepatroon behoren. Verschillende contouren 

behoren tot hetzelfde intonatiepatroon indien ze dezelfde "root"-configuratie delen. De "root" is 

noodzakelijk voor de identiteit van een uitspraak (blz. 78 ev. 't Hart, Collier & Cohen, 1990). 

Deze "root" is bijvoorbeeld te vergelijken met de kern van een werkwoord: be-denk-en, be

denk-t, ver-denk-en, ver-denk-t "Denk" is de "root", de toevoegsels "be", "ver" en "t" 

zorgen vorm een vorm van het werkwoord "denken". 

a 

b 

figuur 3 beide contouren behoren tot hetzelfde intonatiepatroon, het hoedpatroon. Contour a 

wordt gerealiseerd door twee punthoeden, contour b door een platte hoed. 

Een voorbeeld van een intonatiepatroon is het hoedpatroon (figuur 3). 

contour in muziek 
Voor de waarneming en de herkenning van melodieën speelt de contour een grote rol. Het 

onthouden van deze contour is bijvoorbeeld belangrijk voor het herkennen van bekende 

melodieën en variaties daarvan. Dowling en Harwood (1986) merken op dat melodieën met 

verschillende contouren heel goed uit elkaar gehouden kunnen worden. De contour speelt dan 

ook een belangrijke rol bij het herkennen van atonale melodieën. Handel (1989) merkt op dat 

een atonale melodie vergeleken met een melodie die dezelfde contour heeft vaak als identieke 

transpositie2) wordt waargenomen. Hieruit volgt dat er bij atonale melodieën geen exacte 

intervallen onthouden worden maar contouren. lntervalinf ormatie is niet voorhanden omdat de ,. 
verwachtingen die gebaseerd zijn op de "normale" muzikale structuur veroorzaakt door · 

tonaliteit niet meer opgaan. Uit een experiment van Dowling en Fujitani (1971) volgde dat 

ongetrainde proefpersonen beter in staat waren atonale melodieën van elkaar te onderscheiden 

dan getrainde proefpersonen. Getrainde luisteraars presteerden beter wanneer het ging om 

tonale melodieën vergeleken met atonale melodieën die dezelfde contour hadden. Handel 

(1989) merkt op dat getrainde proefpersonen beter in staat zijn een melodie te herkennen dan 

ongetrainde proefpersonen, met uitzondering van atonale melodieën. Getrainde proefpersonen 

luisteren in veel gevallen analytischer en zijn in staat intervallen te categoriseren. 
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Handel (1989) concludeert dat contour de belangrijkste factor zou kunnen zijn in een niet

muzikale context Informatie in de vorm van intervalgrootte en/ of de plaats in een toonladder 

is de belangrijkste factor wanneer men te maken heeft met een tonale context 

Contourinformatie is waarschijnlijk het belangrijkst wanneer het gaat om het onderscheiden van 

melodieën; intervalinformatie is waarschijnlijk het belangrijkst bij indentificatie van een melodie 

(Handel, 1989). 

In een contour van een melodie kan de complexiteit verschillen. De complexiteit is 

gedefinieëerd als het aantal richtingsveranderingen binnen een contour. Uit experimenten van 

Boltz, Marshburn, Riess Jones & Johnson (1985) en Boltz & Jones (1986) is gebleken dat de 

toename van complexiteit van een contour een negatief effect had op herkenning van een 

melodie. Dit effect was minder sterk wanneer melodieën met voorspelbare intervallen gebruikt 

werden. In tegenstelling tot de bevindingen van Boltz en Jones (1986) concludeert Croonen 

(1991) echter uit zijn resultaten dat het aantal richtingveranderingen in een contour niet het 

onthouden van de betreffende melodie beïnvloedde bij tonaal sterke melodieën. Cuddy, Cohen 

& Mewhort (1981) concluderen dat complexe contouren moeilijker te onthouden zijn dan 

minder complexe contouren. 

spraakcontour 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van contour voor perceptie van 

spraak. Aangenomen wordt dat contouren die tot hetzelfde intonatiepatroon behoren functioneel 

als hetzelfde beschouwd kunnen worden. 

De identiteit van de verschillende toonhoogtebewegingen hangt in de meeste gevallen niet 

af van de excursiegrootte. Uit een experiment van de Zitter (1989) bleek dat de variatie in 

contour beter werd waargenomen dan de variatie in excursiegrootte. Verschillen in contouren 

werden niet duidelijker wanneer er ook nog eens een verschil in excursiegrootte optrad. 

Uit de experimenten die zich richtten op de rol van contour bij melodieën werd duidelijk 

dat de contour een belangrijke functie vervulde. De vraag is of luisteraars spraakcontouren 

gemakkelijk onderscheiden, zoals dat het geval is bij melodiecontouren. Indien luisteraars ., 
spraakcontouren kunnen onderscheiden, zou het kunnen zijn dat het verloop van de toonhoogte -

bij beide dezelfde perceptieve mechanismen aanspreken. Z.owel bij de realisatie van muziek als 

bij de realisatie van spraak spelen toonhoogtebewegingen immers een rol. De centrale vraag 

voor het onderzoek luidt of het vermogen om toonhoogtebewegingen in muziek zowel als 

spraak waar te nemen op eenzelfde onderliggend perceptief mechanisme berust of dat de 

mechanismen perceptief verschillend zijn. Een van de kenmerken van de toonhoogtebewe-

gingen die zowel spraak als muziek gemeenschappelijk hebben is de complexiteit van de 

contour. Onderzoek naar de rol van contourcomplexiteit bij melodieën heeft aangetoond dat 
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deze complexiteit invloed heeft op het geheugen voor melodieën. Dit zou voor contourcom

plexiteit in spraak ook op kunnen gaan. 

Door middel van twee experimenten is nagegaan of er een overeenkomst bestaat tussen 

waarneming van contour in spraak en muziek. Bij de twee experimenten wordt onderscheid 

gemaakt tussen complexe en minder complexe contouren. Het eerste experiment bevat 4 

verschillende contouren veroorzaakt door twee toonhoogte-accenten: dit zijn de eenvoudige 

contouren. Deze 4 contouren zijn onder te verdelen in contouren met veel bewegingen en 

contouren met minder bewegingen. Het tweede experiment bevat 6 verschillende contouren 

veroorzaakt door drie toonhoogte-accenten: dit zijn de complexere contouren. Ook deze . 

contouren zijn onder te verdelen in contouren met veel bewegingen en met minder bewegingeJl. 

De experimenten van Boltz, Marshburn, Riess Jones & Johnson (1985), Croonen (1991), 

Boltz en Jones (1986) en Cuddy, Cohen & Mewhort (1981) tonen aan dat complexiteit van een 

contour invloed kan hebben op het onthouden van een melodie. Dit zou tevens het geval 

kunnen zijn voor contour bij spraak. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen getrainde en ongetrainde luisteraars. In spraak zou 

het kunnen zijn dat door het labelen van toonhoogtebewegingen een contour beter onthouden 

kan worden. De getrainde luisteraar zou in staat kunnen zijn de afzonderlijke toonhoogtebewe

gingen in een intonatiepatroon te labelen. Dit komt overeen met de mogelijkheid van een 

getrainde muzikale luisteraar om de intervallen in een melodie afzonderlijk te benoemen. Op 

deze manier kan een melodie of intonatiepatroon onthouden worden aan de hand van een reeks 

labels. 

Om te vermijden dat luisteraars de aangeboden stimuli gaan vergelijken op exacte 

toonhoogtes zijn de stimuli die vergeleken moesten worden getransponeerd ten opzichte van 

elkaar. Uit experimenten van Dowling & Fujitani (1971) is gebleken dat de contour de basis 

was voor herkenning van melodieën die letterlijk getransponeerd of geïmiteerd waren, exacte 

toonhoogtes waren van belang wanneer het ging om het herkennen van ongetransponeerde 

melodieën. Door abstractie van de intervalopeenvolging worden melodieën die naar andere 

toonsoorten getransponeerd zijn dus herkend ondanks dat de absolute frequenties veranderd 

zijn (Cuddy, Cohen & Mewhort, 1981). Indien de melodie niet getransponeerd wordt naar een 
I 

andere toonsoort dan komen de intervalinfonnatie en letterlijke toonhoogten van beide · 

melodieën overeen en verdwijnt het verschil tussen de rol van contour- en intervalinformatie 

voor herkenning (Edworthy, 1985). Dit heeft tot gevolg dat de contour en relatieve 

intervalopeenvolging in muziek onthouden moeten worden. In spraak komt dit neer op het 

onthouden van de contour en de verschillende soorten toonhoogtebewegingen. 
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]) 

Een oktaaf wordt in de westerse muziektraditie opgedeeld in twaalf gelijke stappen. Uit deze 

twaalf tonen wordt een aantal notenwaarden gelwzen die een toonladder vormen. In de 

westerse muziek van de afgelopen eeuwen wordt vooral gebruik gemaakt van een toonladder 

bestaande uit 7 verschil/ende notenwaarden. Deze zeven notenwaarden hebben ieder hun ezgen 

specifieke functie binnen de reeks. 

2) 
Een transpositie is het laten klinken van de hele melodie op een andere toonhoogte met behoud 

van de exacte interval/en. 
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2 het experimentele gedeelte 

algemeen 
Het doel van de twee experimenten is na te gaan of de luisteraars een mate van verschil konden 

toekennen aan twee contouren die tot hetzelfde intonatiepattoon behoorden. Deze worden 

functioneel als hetzelfde beoordeeld, maar het zou kunnen zijn dat proefpersonen in staat zijn 

een perceptief verschil waar te nemen. Er werd een aantal proefpersonen onderzocht op hun 

vermogen een mate van verschil toe te kennen aan twee na elkaar aangeboden stimuli. 

experiment 1 

proefpersonen 
Twee groepen proefpersonen namen deel aan het experiment: 5 getrainden en 6 ongetrainden. 

Alle deelnemers waren mannen. De getrainde groep bestond uit personen die toonhoogte

bewegingen konden benoemen. Deze groep houdt zich gedurende langere tijd bezig met 

aspecten die te maken hebben met intonatie in spraak. Bovendien zijn zij op de hoogte van de 

verschillende configuraties in spraak. Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek is er een groep 

medewerkers aanwezig die onder deze getrainde categorie vallen. Tot de ongeoefenden werden 

studenten en stagiaires gerekend. 

De leeftijd van de proefpersonen varieerde van 21 tot 48 jaar. 

apparatuur 

De gebruikte software bestond uit het "diphone speech program DS". Het programma runde op 

een V AX 8530 computer, met het operating-system VMS versie 4.6. De samples werden 

bemonsterd met een samplefrequentie van 10 kHz. en 16 bits geconverteerd. De signalen 

werden aangeboden via de micro-vax via een hoofdtelefoon. Het signaal werd hoog af gefilterd 

met een KEMO-filter van het type VBF 8 tot 4800 Hz. en 15 dB. verzwakt. 
., 

stimulusmateriaal 
De configuraties waaruit de contouren samengesteld waren zijn afgebeeld in figuur 4. 

De stimuli uit het eerste experiment bestonden uit reeksen van 6 syllaben. Deze syllaben hadden 

de klank /MA/. De reden voor het feit dat er maar 1 soort syllabe is gebruikt is om te 

voorkomen dat de betekenis van de zin en de klank van de woorden mee gingen spelen in het 

onthouden van een contour. De excursiegrootte bedroeg 6 semitonen. De gemiddelde duur van 
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een syllabe bedroeg 205 msec. De plaats van de accenten was bij alle reeksen dezelfde: de 

tweede en de vijfde syllabe. 

figuur 4 

a _/\_ 

b 

C ~ 

d J_ 
De verschillende configuraties waren: a punthoed, b platte hoed, c stijging 

zonder daling, d stijging met uitgestelde daling 

De stijging van alle configuraties duurde ongeveer 120 ms: 70 ms voor de klinkerinzet en 

50 ms na de klinkerinzet. Bij de punthoed was de toonhoogte ca. 30 ms plat voordat de daling 

volgde. De daling duurde 120 ms. Deze eindigde bij het begin van de volgende /A/. Bij de 

platte hoed daalde het hoge rechte stuk 3 semitonen voordat de uiteindelijke daling kwam. De 

inzet van de daling begon 10 ms voor de klinkerinzet en duurde ca. 60 ms. De reeksen met laag 

toonhoogteniveau begonnen op 101 Hz. en eindigden op 75 Hz., de getransponeerde versie 

begon op 120 Hz en eindigde op 95 Hz .. Bovendien eindigde iedere reeks met een extra finale 

daling. De geluidssterkte was op een aangenaam luisterniveau af gesteld 

In figuur 5 staan 4 verschillende contouren afgebeeld. Hieruit zijn de reeksen van 6 syllaben 

met de klank /MA/ in experiment 1 opgebouwd 

Drie van de vier contouren behoorden tot hetzelfde intonatiepatroon, namelijk a, ben d. 
/ 

De contour waarbij de laatste syllabe geen daling bevatte, contour c, behoorde tot een ander -

intonatiepatroon. Deze contour is er bijgenomen om na te gaan of de getrainde proefpersonen 

inderdaad een verschil toekenden aan twee contouren die ieder tot een ander intonatiepatroon 

behoorden. De verschillende contouren kwamen allemaal ook nog eens in een getransponeerde 

versie voor. In totaal waren er 8 korte reeksen. 
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figuur 5 

procedure 

a 

MA MA MA MAMA MA 

b 

C 

d _/ _/\_ 

De 4 verschil/ende contouren die gebruikt zijn in het eerste experiment. 

De derde contour behoort niet tot hetzelfde intonati.epatroon als de 

overige drie. 

Van de 4 verschillende contouren werden paren gemaakt met alle 16 combinaties. Eén 

van de twee was altijd getransponeerd ten opzichte van de ander. Alle mogelijke combinaties 

werden 10 keer aangeboden. Bij 5 hieivan werd eerst een getransponeerde en veivolgens een ., 
ongetransponeerde versie aangeboden, bij de overige 5 precies andersom. Het aanbieden van 

eerst een ongetransponeerde en dan een getransponeerde reeks werd beschouwd als een trial 

die verschilde van de versie waarin eerst een getransponeerde en veivolgens een 

ongetransponeerde reeks werd aangeboden. Er is dus rekening gehouden met een volorde

effect Bij een volgorde-effect wordt er vanuit gegaan dat de volgorde van aanbieden invloed 

heeft op de resultaten. In totaal waren er 160 trials (4*4*2*5). 40 trials bestonden uit 2 reeksen 

met dezelfde contour. Het experiment is verdeeld in twee delen: het eerste deel bevatte 64 

combinaties, het tweede deel de overige 96. 
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De methode die gebruikt werd was een schaling van overeenkomst. De schaal represen

teert de mate van overeenkomst tussen twee stimuli. De proefpersoon moest de maximale 

waarde 5 toekennen indien de contouren als hetzelfde waargenomen werden en de minimale 

waarde 1 indien zij als heel erg verschillend werden beoordeeld De reden dat er met een schaal 

met waarden van 1 tot 5 gewerkt werd was dat er een grotere differentiatie tussen de twee ' 

uitersten ontstond dan bij een schaal van 2 (hetzelfde of niet hetzelfde). Er zijn contouren die 

makkelijker als verschillend waargenomen zouden kunnen worden dan anderen. Dit verschil 

wordt duidelijk met een schaal van 1 tot 5. Bovendien is het op deze manier mogelijk 

waargenomen afstanden uit te rekenen tussen de stimuli. Het berekenen van afstanden uit een 

matrix met verschillende waarden is mogelijk met multi-dimensional-scaling. Het programma 

dat hiervoor gebruikt is heet SINDSCAL (zie voor een uigebreidere beschrijving bijlage 2). De 

berekende afstanden worden in een assenstelsel geplaatst en de assen kunnen vervolgens 

geïnterpreteerd worden. 

Alle trials werden 5 keer aangeboden en de waarden die de proefpersonen aan de 

vergelijking toekenden werden bij elkaar opgeteld. Dit resulteerde in een maximum waarde van 

25 en een minimum waarde van 5. De trials zijn in random volgorde aangeboden aan de 

proefpersonen. Tussen de reeksen zat een pauze van 3 seconden, tussen de trials zat een pauze 

van 4 seconden. Om te antwoorden moesten de proefpersonen één van de 5 knoppen, 

genummerd van 1 tot en met 5, indrukken. Voordat het eigenlijke experiment begon kreeg de 

luisteraar 6 trials aangeboden om te oefenen. Daarna begon het eigenlijke experiment 

In bijlage 1 staat de letterlijke tekst van de opdracht Deze tekst had betrekking op het tweede 

experiment maar verschilde niet van de opdracht uit het eerste experiment Alleen de lengte van 

de reeksen en het aantal trials kwamen niet overeen. 

resultaten 
De resultaten werden verwerkt met SYNDSCAL, een multi-dimensinal sealing 

programma. De waarden die de proefpersonen aan combinaties bestaande uit twee dezelfde 

stimuli en dezelfde volgorde van toonhoogteniveau hadden toegekend zijn per persoon bij 

elkaar opgeteld Dit resulteerde in maximaal 25 en minimaal 5. Deze waarden zijn in een matrix ., 
gezet: twee voor iedere proefpersoon. De één bevatte waarden voor trials waar eerst een lage en · 

vervolgens een hoge reeks werd aangeboden, de andere matrix uit waarden voor trials waar 

eerst een hoge en vervolgens een lage reeks werd aangeboden. Op de diagonaal van de matrix 

stonden de waarden voor vergelijking van twee dezelfde contouren. Hier werden scores 

verwacht van maximaal 25: 5 keer de waarde 5. Er is bij het experiment vanuit gegaan dat de 

proefpersoon twee dezelfde contouren ook inderdaad als hetzelfde waarnam. De mogelijkheid 

om de contour te extraheren verschilde per proefpersoon: er waren proefpersonen die moeite 

hadden om het verschil in toonhoogteniveau te negeren en alleen op de contour te letten. De 
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diagonaal van de matrix bestond daarom niet uit scores met alleen de waarde 25. De 

afwijkingen waren echter te klein en zijn verwaarloosd. De matrices zijn verwerkt met het 

programma SINDSCAL. 

Er is gekozen voor een twee-dimensionale oplossing. Eén dimensie verklaarde te weinig, 

namelijk 0.54. Drie dimensies voegde niets meer toe aan de hoeveelheid verklaarde variantie: 

0.97. De waarde voor de verklaarde variantie in het geval van twee dimensies bedroeg 0.9. 

Beide dimensies verklaarden evenveel: De horizontale as 0.483, de vertikale as 0.427. 

Figuur 6 laat zien welke dimensie het meest door welke proefpersoon gebruikt is in zijn 

beoordeling. Uit de configuratie blijkt dat de getrainde proefpersonen en de ongetrainde -

proefpersonen aparte groepen vormden. De getrainde groep neigde het meest naar de eerste 

dimensie, de horizontale as, en de ongetrainde groep het meest naar de tweede dimensie, de 

vertikale as. 

De afbeelding uit figuur 7 laat de stimuli afgebeeld in een twee-dimensionale ruimte zien. 

Aan de hand van deze configuratie wordt duidelijk dat de horizontale as, de eerste dimensie, 

aangaf of de contouren wel of niet tot hetzelfde intonatiepatroon behoorden. Dit betekende dat 

de contour tot een hoedpatroon behoorde of niet Een andere interpretatie van de x-as zou 

kunnen zijn: wel of geen daling aan het einde van de reeks. De vertikale as, de tweede 

dimensie, representeerde het aantal bewegingen. 

discussie 
Uit de configuratie waarin alle proefpersonen apart vertegenwoordigd zijn blijkt dat de 

getrainde proefpersonen het meest hebben gelet of er geen daling van de laatste beweging was. 

De ongetrainde proefpersonen letten het meest op het aantal (stijgende) bewegingen in een 

contour. Uit deze configuratie blijkt dat er nauwelijks tot geen sprake was van een volgorde

effect omdat de twee punten die 1 proefpersoon voorstelden zeer dicht bij elkaar lagen (Dit is 

aangegeven in de configuratie door de twee punten die bij elkaar hoorden door middel van 

lijnen te verbinden). Bovendien is ook op te maken uit de configuratie dat de getrainde en de 

ongetrainde proefpersonen als aparte groepen beschouwd kunnen worden. 

De horizontale as representeerde het al of niet behoren van een contour tot een ., 
intonatiepatroon en de vertikale as het aantal stijgende bewegingen. Deze interpretatie ván de 

assen is in overeenstemming met het feit dat getrainde proefpersonen verschil in contouren 

kunnen beoordelen aan de hand van het wel of niet behoren van de contour tot hetzelfde 

intonatiepatroon. Het aantal stijgende bewegingen was van minder belang voor de getrainde 

proefpersoon dan voor de ongetrainde proefpersoon. Een getraind luisteraar zou deze 

bewegingen kunnen benoemen en zodoende beter kunnen onthouden. Complex versus minder 

complex is voor een getrainde luisteraar minder van belang dan andere eigenschappen van een 

contour. De ongetrainde luisteraar beoordeelde de contour op de mate van complexiteit 
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experiment 2 

In experiment 2 werden complexere stimuli aangeboden met 3 accenten in plaats van 2. 

De reeksen bestonden uit 9 syllaben. De reden dat er complexere stimuli aangeboden werden in 

experiment 2 was om na te gaan of de proefpersonen meer moeite hadden een mate van verschil 

toe te kennnen aan twee contouren met een complexe structuur dan aan twee eenvoudige 

contouren. Verwacht werd dat de proefpersonen onder andere op de stijgende bewegingen 

zouden letten. 

Aangenomen is dat de proefpersonen het verschil tussen contour A en D in experiment 1 

niet hebben opgemerkt. De daling kwam te vroeg na de stijging. In het tweede experimènt is de 

uitgestelde daling een syllabe verder geplaatst om er zeker van te zijn dat deze daling apart 

hoorbaar zou zijn. Bovendien zijn contouren waarbij de toonhoogte aan het einde van de reeks 

niet daalde vermeden. Zodoende werden alleen contouren aangeboden die tot beu.elf de 

intonatiepatroon behoorden. Het wel of niet behoren van de contour tot een intonatiepatroon is 

bij het tweede experiment dus niet meer van toepassing omdat alle contouren tot hetzelfde 

intonatiepatroon gerekend konden worden. Er is in het tweede experiment geen rekening meer 

gehouden met een volgorde-effect In plaats van 5 keer werden alle paren 3 keer aangeboden. 

proefpersonen 

In het tweede experiment bedroeg het aantal ongetrainde proefpersonen zes en het aantal 

getrainden zes. Er namen drie vrouwen en negen mannen deel aan het experiment De leeftijd 

van de proefpersonen varieerde tussen de 21 en 48 jaar. 

apparatuur 

De gebruikte apparatuur en de opstelling was hetzelfde als in het eerste experiment 

stimulusmateriaal ., 
De configuraties die gebruikt zijn voor de reeksen waren: 

1) de punthoed 

2) de platte hoed 

3) uitgestelde daling 

De duur van de stijging en daling van de punthoed en platte hoed was beu.elfde als in 

experiment 1. De uitgestelde daling kwam in de stimuli van experiment 2 een syllabe later dan 

de uitgestelde daling van de contour D in experiment 1. De lage zinnen begonnen op 106.07 

Hz. en eindigden op 75 Hz., de hogere reeksen begonnen op 120 Hz. en eindigden op 90 Hz,. 
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De stimuli voor het tweede experiment bestonden uit reeksen van 9 syllaben op de klank 

/MA/. Er waren 6 verschillende contouren. (zie figuur 8). De verschillende contouren kwamen 

allemaal ook nog eens in een getransponeerde versie voor, wat resulteerde in 12 reeksen. Alle 

contouren in experiment 2 behoorden tot hetz.elfde intonatiepatroon. De plaats van de accenten 

was bij alle reeksen dezelfde: de tweede, de vijfde en de achtste syllabe. 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

figuur 8 

procedure 

_r _r _j\_ 

De zes verschillende contouren di.e gebruikt zijn in het tweede 

experiment. Deze behoren alle zes tot hetzelfde intonatiepatroon. 

., 

De procedure verliep hetz.elfde als in het eerste experiment Alle mogelijke combinaties 

van twee contouren werden 6 keer aangeboden. Bij 3 hiervan werd eerst een getransponeerde 

en vervolgens een ongetransponeerde versie aangeboden, bij de overige 3 precies andersom. In 

totaal waren er 216 paren (6*6*2*3). Het experiment is verdeeld in drie delen: het eerste, 

tweede en dercie deel bevatten 72 combinaties. 

De methcxie die gebruikt werd was net als in het eerste experiment een schalings

experiment. De schaal bestond uit waarden van 1 tot en met 5. De proefpersoon moest een 
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waarde 5 toekennen aan een combinatie als zij de twee contouren hetzelfde vonden klinken, en 

1 als re heel erg verschillend waren. 

Voordat het eigenlijke experiment begon werd er eerst geoefend met de proefpersoon om 

duidelijk te maken dat het om het verschil in contour ging en niet om het verschil in 

toonhoogteniveau. Voor deze oefening werden de contouren uit het eerste experiment gebruikt 

Vervolgens kreeg de proefpersoon 7 trials aangeboden die bestonden uit reeksen van 9 syllaben 

om te oefenen. Deze reeksen waren dezelfde als die in het eigenlijke experiment gebruikt 

werden. 

resultaten 
In de analyse van de ruwe data is geen rekening gehouden met de volgorde van aanbieden 

omdat uit het eerste experiment is gebleken dat dit geen invloed had. Dit had tot gevolg dat de 

maximale score 30 bedroeg: 3*2*5. De minimale score bedroeg 6: 3*2*1. Net als in 

experiment 1 werd de matrix als symmetrisch beschouwd. De diagonaal van de matrix bevatte 

scores voor beoordeling van twee precies dezelfde contouren. In experiment 2 was er weer een 

invloed van het verschil in toonhoogteniveau waardoor de score niet altijd 30 bedroeg. Net als 

bij het eerste experiment is dit verwaarloosd. In figuur 9 en figuur 10 zijn de resultaten 

afgebeeld. 

De gegevens uit de matrices zijn verwerkt met het programma SYNDSCAL. Er is 

gekozen voor een twee-dimensionale oplossing voor de getrainde en de ongetrainde 

proefpersonen. De waarde voor de verklaarde variantie bij twee dimensies bedroeg 0.8, 

waarvan 0.67 door de horizontale as verklaard werd. Eén dimensie verklaarde 0.69 en drie 

dimensies 0.86. Uit figuur 9 blijkt dat de getrainde en de ongetrainde proefpersonen als 1 

groep beschouwd kunnen worden. Bovendien blijkt dat de groep het meest naar de horizontale 

as, de eerste dimensie, neigde. 

De twee assen uit figuur 10 zijn als volgt te interpreteren. De eerste dimensie 

representeerde het aantal bewegingen in de contour. De tweede dimensie, de y-as, groepeerde 

de contouren aan de hand van de beweging op het eerste accent: dit is een punthoed of een 

stijging gevolgd door een uitgestelde daling. ., 

discussie 
Zowel de getrainden als de ongetrainden beoordeelden de mate van overeenkomst van 

twee contouren vooral op de complexiteit van een contour. Zowel getrainde als ongetrainde 

proefpersonen namen bovendien de beweging op het eerste accent mee in hun beoordeling. 

Twee contouren die zowel de beweging op de eerste syllabe als de beweging op de tweede 

syllabe gemeenschappelijk hebben liggen in de configuratie dicht bij elkaar. 

De ongetrainde proefpersonen waren iets minder eensgezind in hun beoordeling. 3 van de 
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6 ongetrainde proefpersonen gebruikte zowel de eerste als de tweede dimensie in dezelfde mate 

in hun beoordeling. Zij luisterden waarschijnlijk iets globaler naar de contouren. De overige 

proefpersonen, op 1 getrainde proefpersoon na, gebruikten als belangrijkste criterium de eerste 

dimensie: de complexiteit van de contour. 

., 
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t 
algemene discussie 

Bij beide experimenten bleek de complexiteit van de contour een rol te spelen bij het 

beoordelen of twee contouren aan elkaar gelijk zijn of niet. Dit resultaat is in overeenstemming 

met dat voor de rol van contourcomplexiteit in het herkennen van melodieën. Ook hier bleek de 

complexiteit van de contour een belangrijke rol te spelen in het herkennen van melodieën. Het 

tweede experiment toonde aan dat zowel de getrainde als de ongetrainde proefpersonen een 

verschil in contour beoordeelden aan de hand van het aantal bewegingen. Dit beoordelen op 

alleen complexiteit is een oordeelsproces te noemen, geen perceptief proces. Indien de 

beoordeling een perceptief proces zou zijn dan zou de getrainde proefpersoon ook op de 

verschillende configuraties in een contour hebben gelet en deze meegenomen hebben in de 

beoordeling. 

Indien de te vergelijken contouren tot eenzelfde intonatiepatroon behoren is er weinig 

verschil tussen getrainde en ongetrainde luisteraars. Beide groepen beoordelaars beoordeelden 

in dit geval op grond van contourcomplexiteit Als de contouren niet allemaal tot eenzelfde 

intonatiepatroon behoren nemen getrainde luisteraars dit aspect mee in hun beoordeling. Dit is 

te vergelijken met resultaten verkregen uit experimenten die waarneming van melodieën 

onderzochten. Getrainde proefpersonen konden inteivalinformatie onthouden wanneer deze in 

een tonale context gepresenteerd werden. Getrainde proefpersonen presteerden beter wanneer 

het ging om tonale melodieën (Handel, 1989), ongetrainde proefpersonen herkenden atonale 

melodieën beter dan getrainde proefpersonen (Dowling & Fujitani, 1971). Uit het tweede 

·experiment bleek dat er geen wezenlijk verschil betstaat tussen getrainde en ongetrainde 

proefpersonen. Getrainde proefpersonen waren iets beter in staat zich op één eigenschap van de 

contour te richten, namelijk de complexiteit Ongetrainde proefpersonen richtten zich meer op 

beide eigenschappen: de complexiteit en de beweging op het eerste accent.. 

Verschil in complexere contouren blijkt moeilijker aan te geven (experiment 2) dan 

verschil tussen minder complexere contouren (experiment!). Dit blijkt uit de waarden voor de 

verklaarde variantie. In experiment 1 kon meer variantie verklaard worden met twee dimensies. 

Het belang van de beweging op het eerste accent en laatste accent wordt in het tweede 

experiment duidelijk. In de configuratie liggen twee contouren die zowel de bewe~g op de 
,• 

eerste syllabe als de beweging op de derde syllabe gemeenschappelijk hebben dicht bij elkaar. 

Het zou kunnen zijn dat proefpersonen vooral op het begin en einde letten in hun beoordeling 

wanneer het gaat om langere melodieën. 
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bijlage 1 

De letterlijke opdracht voor het twee experiment luidde als volgt: 

Dit experiment bevat 3 delen. leder deel bevat 72 trials. Een trial bestaat uit 2 zinnen. 

Deze zinnen zijn gelijk qua lengte, namelijk 9 keer de syllabe 'ma'. De onderlinge verschillen 

zijn: 

1) stemligging: hoge versus lage mannenstem 

2) contour: de toonhoogtebeweging binnen de zin. 

een voorbeeld van verschillende contouren: 

accent 1 acc. 2 acc.3 

accent 1 acc. 2 acc. 3 

Binnen een zin komen steeds 3 accenten voor. Deze accenten zorgen voor de contour van de 

zin. 

De bedoeling is dat je op een schaal van 5 aangeeft in hoeverre de contouren overeenkomen. 

Het gaat dus niet om verschillende toonhoogteniveaus. 

5 betekent dat je vindt dat de contouren precies hetzelfde zijn, 1 dat ze totaal verschillen. 

Daartussen zijn er nog drie mogelijkheden. 

Om de test te starten moet er een willekeurige knop ingedrukt worden. Hierna volgen twee 

zinnen met een tussenpauze van 3 seconden. Vervolgens geef je je antwoord door op één van 

de 5 knoppen te drukken. Je hebt 4 seconden de tijd om te antwoorden, daarna licht het lampje 

van de ingedrukte knop op, hoor je een signaal en de volgende twee zinnen. Na iedere 10 trials ., 
klint er een extra signaal om aan te geven hoever het experiment gevorderd is. 

Voordat het eigenlijke experiment begint zijn er 7 trials om te oefenen. Daarna volgen er 5 

seconden pauze en een startsein. 

Deze opdracht verschilde weinig met de opdracht uit experiment 1. 
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bijlage 2 

verdere uitleg multi-dimensional-scaling en SINDSCAL 

Het gaat bij multi-dimensional sealing om het uit kennis van gelijkheidsbeoordelingen 

afleiden van een ruimtelijke configuratie (femelaars, 1993). De scores die venarneld zijn in een 

experiment waarbij er een mate van overeenkomst aangegeven moet worden tussen twee 

stimuli worden venarneld in een halve matrix. 

contour a' "Contour b' "Contour c' 'Contour d' 

contour a 25 'fl+b'+b+a' 

contour b 25 

contour c Z5 

contour d 25 

De techniek van multi-dimensional sealing wordt duidelijk als de waarden in de matrix 

afstanden voorstellen tussen verschillende steden. Uit deze afstanden is een plattegrond af te 

leiden en de plaats van de steden is nauwkeurig te bepalen. De plattegrond is een twee

dimensionale oplossing. 

Uit de waarden vormt het programma een puntenwolk waarin ieder punt een stimulus 
I 

representeert. In het voorbeeld de zijn dit de steden. Uit een puntenwolk kan een aantal · 

dimensies af geleid worden. De theorie gaat uit van meerdere dimensies en deze worden 

teruggebracht tot zo weinig mogelijk dimensies. Dit kan met behulp van een techniek die 

"pricipal-components"-analyse heet 



• 

Een twee-dimensionale puntenwolk kan worden herleid tot een 1 dimensionale as door de twee 

assen te draaien. De spreiding (variantie) wordt zodoende langs de ene as maximaal en langs de 

andere minimaal. Vervolgens worden alle punten op de hoofdas gelijk gemaakt aan nul. Op 

deze manier is een puntenwolk met 15 dimensies bijvoorbeeld terug te brengen tot 3 dimensies. 

De reden dat de twee uitgevoerde experimenten verklaard werden met twee dimensies is 

ontstaan door te redeneren vanaf 1 dimensie. Bij een dimensie was er geen interpretatie 

mogelijk van de as en de verklaarde variantie was erg laag. Twee dimensies verklaarde meer 

variantie en er was een goede interpretatie mogelijk van de twee assen. Drie dimensies zorgde 

voor een degeneratie van de oplossing. 

I 
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