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SAMENVATTING 

Dit verslag betreft een onderzoek naar de invloed van verschil

len in de herhalingsfrekwenties op het gescheiden waarnemen 

van twee simultane klinkergeluiden. 

Voor dit doel zijn experimenten uitgevoerd met twee typerende 

stimuluskonditiee, namelijk gedeeltelijk en volledig simultaan. 

Op grond van theoretische verwachtingen voorspellen we voor 

de gedeeltelijk simultane konditie herkenning van beide klinkers, 

onafhankelijk van hun toonhoogteverechil. 

Voor de volledig simultane konditie ie de verwachting -gebaseerd 

op theorieän van Goldetein (1973,1978) en van Plomp (1964)-
dat een relatief verschil tueeen de herhalingsfrekwenties van 

1 à 2 semitonen nodig is voor het gescheiden waarnemen van 

beide klinkers. 

De resultaten, verkregen met de gedeeltelijk simultane konditie, 

stemmen zeer goed met de voorspellingen overeen. 

De resultaten van een eerste experiment met de volledig simul

tane konditie, waarbij één klinker over alle stimuli konstant 

gehouden werd, tonen aan dat de proefpersonen in staat zijn. 

om informatie uit voorgaande stimuli vast te houden en daarmee 

een aangeboden stimulus op basis van spektrumverschil te 

scheiden. Het laatste experiment,met stimuli bestaande uit 

twee variabele, volledig simultane klinkers, laat zien dat 

beide klinkers duidelijk slechter herkend worden, wanneer het 

verechil van hun herhalingsfrekwenties kleiner is dan ongeveer 

1 semitoon. De effekten zijn echter kleiner dan verwacht was, 

waarschijnlijk ten gevolge van het kleine aantal verschillende 

klinkers en detectie-etrategieän die door de proefpereonen 

werden toegepast. 
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S t.fl\'JMARY 

This report describes a study on the influence of fundamental 

frequency differences on the peroeptual separation of two 

simultaneous vowels. 

Soma experiments ware aarried out, using two typical stimulus 

conditions, namely partially and fully aimultaneous. 

~heoretical expectationa predict for the first condition 

reoognition of bath vowels, regardless of their pitch difference. 

A theory based on Goldstein (1973, 1978) and Plomp (1964) 

prediets for the fully simultanecue condition the necessity 

of a differenoe of 1 to 2 semitones in the fundamental 

frequenoies to distinguish bath vowels. 

The results of an experiment, employing partially simultaneous 

vowels agree well with the prediotions. 

In another experiment we used two fully simultaneous vowels 

per stimulus. One of these vowels was kapt constant for all 

stimuli. The subjecte appeared to be able to determine the 

identity of the variable vowel, independently of the pitch 

difference. Apparently they did eo by subtraoting the spectrum 

of the known constant vowel from the spectrum of the oombined 

vowels. 

The results of the last experiment, employing two variable, 

fully simultanecue vowels, indioate that recognition of both 

vowels became more difficult when the frequenoy differenoe 

between their fundamentale was smaller than about 1 semitone. 

However, effects ware smaller than expeoted, poseibly due to 

the emall number of different vowels and the poseibility for 

the subjecte to use dateetion etrategiee. 
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VOORWOORD 

Dit verslag beschrijft een theoretisch en experimenteel onder

zoekt dat ale afstudeerprojekt voor het verkrijgen van de 

ingenieursgraad elektrotechniek, door schrijver dezes werd 

uitgevoerd aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek. 

Het vond plaats ale vóóronderzoek voor een ZWO projekt, getiteld: 

"Toepassing van het Goldetain-model voor toonhoogtewaarneming 

in een theorie over perceptieve scheiding van simultane spraak

signalen, en experimentele toetsing van deze theorie.", dat 

begin dit jaar aan voornoemd instituut start. 

De toelichting op de titel van het afstudeerprojekt luidde: 

nwanneer we twee klinkergeluiden van niet te korte duur 

en met verschillende periodiciteit bij elkaar optellen 

ia het voor luisteraare vaak mogelijk beide klinkers te 

benoemen. Wanneer de periodiciteit van die klinkergelui

den identiek is, zal er in de waarneming fusie tot één 

geluid optreden. De bedoeling van het afstudeerprojekt 

is om een parameterstudie van dit type verschijnselen te 

doen en te proberen de resultaten van de psychofysische 

experimenten te begrijpen op grond van de toonhoogtethe

orie van Goldstein (een optimale schattingetheorie), of 

een aanpassing daarvan." 

Het ZWO projekt vindt plaats binnen het kader van het onder

zoek naar spraakherkenning en -synthese dat op het IPO verricht 

wordt. Het wordt gemotiveerd door het gegeven dat de vraag 

welke perceptieve proceseen een luisteraar in staat stellen 

twee simultane geluiden van elkaar te onderscheiden nog groten

deels onbeantwoord is. Aan dit probleem is al veel onderzoek 

gedaan (bijvoorbeeld Stumpf,1890; Cherry,1953; Everton,1975; 

Brokx,1979) in het bizonder naar het effekt van faktoren als 

richtinghoren, relatieve en absolute sterkte van de geluiden, 

dialektverschillen, toonhoogte en kontext. Het hier beschreven 

onderzoek is toegespitst op de rol van toonhoogte. Terwijl in 

eerder onderzoek naar de rol van deze faktor meestal muzikale 

klanken als stimulus gebruikt werden, wordt hier gebruik gemaakt 

van spraakachtige geluiden. 
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We verwachten dat een duidelijk verband gevond&n kan worden 

tuesen perceptieve scheiding en toonhoogteverschillen onder 

andere op grond van de gebleken betekenis van toonhoogte in 

spraak bijvoorbeeld voor de waargenomen samenhang (Brokx,1979). 

In dit onderzoek beperkten we ons uitsluitend tot stationaire 

klinkerstimuli, die om de verschillende experimentele varia

belen onafhankelijk te kunnen variären, met behulp van een 

komputer gesynthetiseerd werden. 

Het verslag is opgedeeld in drie delenz 

Een inleidend gedeelte, waarin de theoretische achter

gronden van toonhoogtewaarneming en de opbouw van een klinker

spektrum behandeld worden en de programmatuur beschreven wordt 

die voor de synthese van de klinkers gebruikt werd. 

Een oriänterend deel, waarin de indrukken zijn samengevat 

die ontstonden tijdens proefluieteren naar de invloed van va

riatie van verschillende parametera op de mogelijkheid tot 

scheiding. Dit deel wordt afgesloten met het opstellen. van 

theoretische verwachtingen over de resultaten van de uit te 

voeren experimenten. 

Het laatste deel beschrijft de verschillende experimenten 

die zijn uitgevoerd. Het geeft de reeuitatenen een korte bespre

king daarvan. 

Het verslag wordt afgesloten roet de konklusiee en een diskussie 

van de resultaten en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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UITVOUWBLAD 

Lijst van gebruikte symbolen, termen en afkortingen 

fonetische klinkeraymbolon: 

/i/ dl': ie van PIET 

/y/ de Ull ~;·q,n TIUTTR 

/I/ t de i v-a.n PIT 

Ir/ t de e van PET 

/a/ de u van PUT 

/a:/ : de a a van TAAK 

/a/ de a van TAK 

/:>/ de o van POT 

/u/ de oe van BOER 

semitoon : maat voor het relatieve frekwentieverschil tuesen 

twee znivere tonen. Een verschil van één semitoon komt 

overeen met een frekwentieverhoud tussen deze tonen 

van 1,06:1. De semitoon volgt uit een opdeling van het 

oktaafinterval in 12 delen met onderling gelijke verhou

dingen ( 1, 06 ~ '\12). 
formant : maximum in het omhullendespektrum van een klinkergeluid. 

binauraal beide oren. Deze term wordt gebruikt om aan te geven 

dat op beide oren van een proefpersoon hetzelfde signaal 

wordt aangeboden. 

FFT : Fast Fou:rier Trans.form. Standaard komputer programma voor 

het berekenen van de kornplexe Fourierkomponenten van een 

(in principe periodiek} signaal. 
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DEEL 1 : INLEIDING 

Dit eerste deel van het verslag beschrijft de theo1.·eti sche 

achtergronden van het onderzoek. In de ee~ste pj:j.ragran..f wvrdt 

het begrip toonhoogte verklaard en wordt een samèn"'Nltting 

gegeven van de theorie van Goldstein (1973, 1978) over de 

waarneming van toonhoogte in een signaal dat bestaat uit een 

reeks harmonischen. Ook komt hierbij een onderzoek van Plomp 

(1964) naar het frekwentie-oplossend vermogen van het gehoor 

ter sprake. 

De tweede paragraaf beschrijft in het kort hoe een klinker

uiting ontstaat, wat een klinkerspektrum typeert en welke 

eigenschappen van dit spektrum van belang zijn voor de her

kenning van de klinker. 

In de derde,en laatste,paragraaf wordt de programmatuur 

beschreven, waarmee in dit onderzoek klinkerkombinatiee synthe

tisch gemaakt werden. Daarin is ook een beschrijving opgenomen 

van de analyseprogrammatuur, die voor kontrole van de aldus 

gekonstrueerde signalen ontwikkeld is. Tot slot bevat deze 

paragraaf een bespreking van de v66r- en nadelen van de toe

gepaste synthese-methode. 

1.1 Toonhoogtewaarneming 

Het is reeds lang bekend dat in komplexe, periodieke sp~aak

en muziekgeluiden een toonhoogte waargenomen kan worden, die 

overeenkomt met de herhalingsfrekwentie van die geluiden. 

Toonhoogte ie dus do (aubjektieve) waarneming van de fysische 

grootheid herhalingsfrekwentie(of grondtoon}. In dit verslag 

zullen beide begrippen duidelijk gescheiden worden gehouden. 

In de literatuur ie tevens aangetoond dat de waarneming van 

toonhoogte onafhankelijk is van het al dan niet aanwezig zijn 

van energie bij de grondtoonfrekwentie in het spektrum 

(Seebeck,1841; Fletcher,1924; Schouten,1938). Vervolgens is 

vast komen te staan dat twee opeenvolgende harmonischen al 

in staat zijn een toonhoogtesensatie, overeenkomend met de 

afwezige grondtoon, op te wekken. Uit recenter onderzoek is 

bovendien gebleken dat de toonhoogte van zo'n, uit twee 

harmonischen bestaande, stimulus evengoed gehoord kan worden 
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wanneer het geluid monotiach (beide tonen samen in één oor) 

als wanneer het dichotisch (elke toon in een apart oor) wordt 

aangeboden. Daarmee is opnieuw het idee dat een toonhoogte

sensatie zou ontstaan door generatie van de verschiltoon in 

het perifere oor ontzenuwd. Uit het bovenstaande is duidelijk 

geworden dat de toonhoogte het resultaat is van een centraal 

synthese proces, dat werkt op basis van informatie over de 

afzonderlijke frekwentiekomponenten. Verder ia aangetoond dat 

alleen harmonischen van relatief lage orde ( < 1 0) in een 

periodiek geluid van belang zijn voor de toonhoogtewaarneming, 

omdat het frekwentie-oplossend vermogen van het gehoor beperkt 

is (zie bijv. Plomp, 1964). Aan het eind van deze paragraaf 

komen we hierop terug. 

Op basis van deze gegevens is door Goldstein (1973) een theo

rie opgesteld over het waarnemen van toonhoogte in komplexe 

geluiden, die hieronder kort samengevat wordt. 

Uitgangspunt is een signaal, dat bestaat uit een aantal (N) 

opeenvolgende harmonischen met rangnummers n, n+1, n+2, ••• 

n+N-1 van een grondtoon f • De theorie gaat er vanuit dat 
0 

het frekwentieverschil tussen de komponenten voldoende groot 

is ( > 10 %) om deze in het gehoor te kunnen onderscheiden en 

dat amplitude en fase van de komponenten voor de verdere 

verwerking binnen ruime grenzen irrAlevant zijn. Een centrale 

verwerker heeft nu de beschikking over onafhankelijke, sto

chastische informatie over de frakwenties van de N kompanen

ten. Deze stochastische afbeeldingen van de toonfrekwenties 

kunnen beschreven worden met Gaussische kansverdelingen, die 

de waarschijnlijkheid aangeven dat door het gehoor aan een 

toon met frekwentie f. een bepaalde interne frekwentie X. 
~ ~ 

wordt toegekend (zie fig. 1). 

_L ____ Jj __ 
Figuur 1. Interne frekwentie afbeelding van een stimulus, 

bestaande uit drie zuivere tonen. 

) 

x 
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Goldstein stelt in zijn theorie dat de variantie van dAzo 

kansverdolingen alléén afhankelijk is van de frekwentie vatJ 

de desbetreffende toon. De centrale verwerker maakt een 

sch~tting van de grondtoonfrekwentie f en de rangnummers 
. 0 

n, n+1, ...... , op basis van een maximale waarschijnlijkheide-

schatting (maximum likelibood estimation), door het produkt 

van de kansverdelingen te 

manier wordt bepaald voor 

rangnummer van de laagste 

maximaliseren naar f en n. Op deze 
0 

welke grondtoonfrekwentie en welk 

harmonische de waarschijnlijkheid 

het grootst is dat de tonen een reeks opeenvolgende harmoni

schen vo~men. De geschatte grondtoon die uit deze berekeningen 

volgt moet dan gelijk zijn aan de toonhoogte die bij deze sti

mulus wordt waargenomen. In figuur 2 is deze theorie in een 

blokschema samengevat. 
CENTRALE VERWERKFo~ WAARNF.T'IF: 

Figuur 2. Blokschema van de centrale verwerker theorie voor 
de waarneming van toonhoogte in een uit opeenvol
~ende harmonischen bestaande stimulus. 
(naar: Goldetein,1973) 

Aangezien het hier te ver zou voeren om de mathematische 

analyse te reproduceren, zij de daarin geïnteresseerde lezer 

verwezen naar het artikel van Goldstein (1973). De theorie 

leidt tot schattere van f , die afhankelijk zijn van de vorm 
0 

vancrk (standaarddeviatie van de afbeelding van de ke etimu-

luekomponent• (n-1+k)e harmonische). Dit zijn kwadratische 

schatters voor f
0 

indien&k plaatselijk konstant is (1) of 

wanneer crk= K(fk).fk met K(fk) plaatselijk konstant (2). 

H (rÎ-1+K] w 

[ x. r r xk r ~ (n-1~·K) ~--~ a,< ( 1) ~ "''~ ( 2) "' [" ]i = 
[ 

.. 
Xv. .h-1+K r c;-:2. 

1(•1 K (ri-1+1<) 1<•1 
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Wanneer ~k recht evenredig is met fk volgt een lineaire 

schatter voor f (3). 
0 

111 

~ ~ 2-N ' __ x_I<~
L (n-1+1<) 
h-1 

(o) 

Goldstein heeft aan de hand van deze theorie de relatieve 

standaarddeviatie c~/f) voor de drie proefpersonen uit de 

resultaten van een muzikaal interval herkenningsexperiment 

(Houtsma en Goldstein, 1972) berekend (zie fig.3) 

, j 
I I : ::" I ---: l - --1-- 1 

j:J 100 

Figuur 3. Relatieve standaarddeviatie (~/f) van de schatting 
van de frekwentie van komponenten van een uit zui
vere tonen bestaande stimulus. (uits Goldetein, 19?3) 

1 

In de figuur is te zien C,at voor f(3 kHz geldt: er ex: f~f 

en voor f ) 3 kHz: 0' oe f 3
• In het voor ons belangrijke fre

kwentiegebied tot 3 kHz zal gekozen moeten worden tussen de 

kwadratische schatters voor~ plaatselijk konstant enG 

plaatselijk evenredig met f. Verder heeft Goldstein een model

voorspelling gemaakt en geverifieerd over de kans op korrekte 

grondtoonschatting ale funktie van het laagste rangnummer (n), 

met het aantal harmonischen (N) ale parameter (zie fig. 4) 
Daarin is te zien dat voor een grote kans op korrekte schatting 

slechts een klein aantal harmonischen nodig is wanneer hun 

rangnummers laag zijn maar een groot aantal wanneer het laag

ste harmonische nummer groter wordt. 
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N ti 
30 dB SPL 

l 
4 

.L __ .J 
12 16 

•\_, 

AH 
15 dB SPL 

.. 
0 4 

.CiwF''l t•ARMON!f NUMllfR 11 
e 
n 

B 
n 

Figuur 4. Modelvoorspelling (links) en verifikatie (midden en 
rechts) van het percentage korrekte schatting van 
de grondtoon in een uit opeenvolgende harmonischen 
bestaande stimulus, als funktie van het laagste 
harmonische rangnummer (n) met het aantal harmoni
schen (N) als parameter. (uits Goldstein,1978b) 

Latere experimenten toonden aan dat de grondtoon ook korrekt 

geschat kan worden wanneer de harmonischen niet opeenvolgend 

zijn. Dit leidde tot de modifikatie van de theorie (Goldstein 

et al.,1978a; 1978b; Gerson and Goldstein, 1978) met de aan

name dat de centrale verwerker een zogenaamde "harmonische kam" 

(i.e. een grondtoon met diens eerste 15 harmonischen) genereert. 

Door de grondtoon te variaren wordt de beste passing, op basis 

van de kleinste kwadraten som, bepaald (zie fig.5). Door deze 

aanpassing is het nu niet meer noodzakelijk dat de komponen

ten opeenvolgende harmonischen zijn. 

passing 1: 
f = 172 Hz, 
n°= 6 

passing 2: 
f = 240 Hz, 
{\0 Q 4 

optimale 
f = 200 Hz, 
ilo=- ) -

'72 ,.., ... 
~ - --------·· ------------ f. t-lt 

4 ~ 6 1 8 ~ liJ 11 

-- r • 
r r r J r I r-

----· ----------
!020 120C >384 Xn "'lr 

i. Hr 

3 • ' 6 7 e 

-- r l • I I l r-
--"-·-----------------·-----

974 U90 1430 Xn tir 

l liARMCNiC "'C 4 ~ 6 1 8 ~ 10 

J I • i l l l l r-
-----------

Xn Ht (l·"'~rkht:l"'r} 

[

IX..-IIni __ , A _ • ~All, Xn 
t1 fa f) (lo' \ch~-.1) 

Figuur 5· Interne afbeelging van stimuluskomponenten, zijnde 
de 59

, 69 en 7 harmonische van een grondtoon met 
frekwentie 200 Hz en drie mogelijke passingen van 
de harmonische kam (naar: Goldstein et al., 1978b) 
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In principe kan deze modifikatie het optreden van oktaaf

fouten tot gevolg hebben want wanneer bijvoorbeeld n1f
0 

en 

n2f
0 

op x1 en x2 paseen dan paseen 2n1.if
0 

en 2n2.if
0 

net zo 

goed. Deze oktaaffouten kunnen verdwijnen wanneer de luis

teraar à. priori de verwachting heeft dat de grondtoon in een 

begrensd frekwentiegebied ligt, bijvoorbeeld op grond van 

kontinu!teitsoverwegingen. 

In bovenstaande theorie is gesteld dat de tonen, die in de 

berekeningen worden opgenomen, in het gehoor te scheiden 

moeten zijn. In het eerste gedeelte wordt een relatief fre

kwentieverschil van 10% als kriterium genomen, terwijl bij 

het toepassen van de harmonische kam het kriterium op ruim 

6% gesteld wordt (de kam bevat de 15e harmonische nog). 

Deze kriteria kunnen worden afgeleid uit de resultaten van een 

onderzoek van Plomp (1964) naar het frekwentie-oplossend ver

mogen van het gehoor. In één experiment uit dit onderzoek werd 

bepaald welke harmonischen nog wel en welke niet meer te on

derscheiden zijn in een stimulus bestaande uit twaalf opeen

volgende harmonischen. In een tweede experiment werd onder

zocht wat het frekwentieverschil moet zijn tussen twee zuivere 

simnl tane tonen om ze afzonderlijk te kunnen waarne.men. In 

figuur 6 staan de resultaten van beide experimenten uitgezet 

met ter vergelijking de kritieke band volgene Zwicker 

(Zwicker et al., 1957), die aangeeft binnen welke frekwentie

band de energieän van zuivere tonen in het gehoor optellen. 

Figuur 6. Frekwentieverschil, nodig om de komponenten van een 
komplex geluid afzonderlijk te horen. De streeplijn 
geeft de resultaten voor een stimulus, bestaande uit 
twaalf harmonischen en de stippellijn voor een sti
mulus van twee zuivere tonen. De .2:etrokken lijn geeft 
de kritieke banà volgens Zwickèr (uit: Plomp, 1964) 
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In deze figuur is te zien dat 6 á 10 % een redelijke benaderine 

is van het frekwentie-oploseend vermogen van het gehoor in het 

frekwentiegebied van 0,2 tot 5 kHz. 

1.2 Produktie, opbouw en waarneming van klinkers 

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de toonhoogtewaar

neming in een uit een reeks harmonischen bestaand signaal 

tot stand kan komen. In deze paragraaf zal, aan de hand van 

een beschrijving van het ontstaan van een klinkeruiting, gede

monstreerd worden dat het spektrum van een (niet gefluisterde) 

klinker ook uit een reeks harmonischen bestaat. Daaruit volgt 

dat aan de waarneming van een klinker ook een toonhoogtewaar

neming volgens het in paragraaf 1.1 beschreven mechanisme 

gekoppeld is. Verder zal kort ingegaan worden op de werking 

ven het gehoor. 

Bij het uitepreken van een klinker stroomt lucht uit de longen 

tegen de stembanden, die daardoor in trilling raken en àe 

lucht stootsgewijs doorlaten. Het frekwentiespektrum van deze 

puleerende trilling (etembandklapjes) bestaat uit een grond

toon met een grote reeks opeenvolgende harmonischen. De fre

kwentie van de grondtoon wordt bepaald door het trillen van 

de stembanden en ligt in het algemeen bij mannen tuesen onge

veer 60 en 200Hz en bij vrouwen tussen 200 en 400Hz. De 

amplitude van de harmonischen neemt af met circa 12 dB/okt. 

De luchttrilling passeert vervolgens de keel- en mondholte, 

die fungeren ale een akoestisch filter en de trillingsvorm 

wijzigen. De uitstraling aan de mond geeft een laatste ver

kleuring van het signaal, die voorgesteld kan worden door een 

toename van de amplituden met 6 dB/okt., zodat het uiteinde-

lijke spektrum een globale afval van 6 dB/okt. vertoont (zie fig.?) 
l 
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Figuur 7. Schematische vooretellin~ van het tot stand komen 
van een klinkersignaal. \uitz Nooteboom en Cohen, 1976) 
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De overdrachtsfunktie van het akoestisch filter is afhanke

lijk van de vorm van de keel- en mondholte, die bepaald wordt 

door de positio van de verschillende delen zoals verhemelte, 

tong en lippen. Zij bevat een aantal duidelijk te onderschei

den maxima, die formanten genoemd worden (zie fig. 8) 
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Figuur 8. Drie voorbeelden van het tot stand komen van een 
klinkersignaal. (a) jaj met grondtoon van 100Hz, 
(b) /~/ met grondtoon van 200 Hz, (c) /a/ met grond
toon van 200 Hz. (uit: Nooteboom en Cohen, 1976) 

De centrale formantfrekwentiee en -bandbreedten zijn bepalend 

voor de klinkergewaarwording, waarbij de eerste twee formanten, 

en in mindere mate de derde, de klinkerherkenning bewerkstel

ligen en de overige meer bepalend zijn voor de natuurlijkheid 

van het geluid. (zie bijv. Fant, 1968; Bernstein, 1975) 

Het oor vangt dit signaal op en geeft de trilling via het 

middenoor door aan de cochlea (zie fig.9), waar het in een 

neuraal signaal omgezet wordt en via de gehoorzenuwvezels 

naar de auditieve centra in de hersenen geleid wordt. 
uitwendig midde'f\- inwendig oor 
oor I oor 1 

Figuur 9. Schematische voorstelling van de verschillende delen 
van het oor (naar: Aineworth, 1976) 
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Voorafgaand aan de overdracht van de geluidstrillng door de 

receptorcellen (haarcellen) in de cochlea naar de zenuw

vezels, wordt deze trilling in zijn spektrale komponenten 

ontleed. Dit gebeurt doordat de receptorcellen, afhankelijk 

van hun plaats op het mebraan in de cochlea, een maximale 

gevoeligheid hebben voor één frekwentie (zie fig.10) 

afstand 
JO 

(mm) 
14 

1------~----------L----------~ 100 I 000 IOOOID 

frekw~ntie (Hz) 
Figuur 10. Relatieve responsie van diverse punten v~n het 

cochleair membraan als funktie van de stimulus
frekwentie. (uit: Ainsworth, 1976) 

Uit deze figuur is overigens ook in te zien1 dat geliJktijdige 

zuivere tonen, die nagenoeg gelijke frakwenties hebben, moei

lijk afzonderlijk waargenomen kunnen worden, omdat de recep

torcellen die het sterkst op de ene toon reageren, ook in 

sterke mate door de tweede toon geaktiveerd worden. 

De luisteraar is nu in staat om, op basis van patrooru1erken• 

ning, uit de aldus verkregen afbeelding van het spektrum van 

de trilling, deze als een bepaalde klinker te klassificeren. 

1.3 Komputerprogrammatuur 

Om alle parameters van de klinkers in de hand te kunnen houden, 

is besloten om in dit onderzoek gebruik te maken van volledig 

synthetisch gekonstrueerde, stationaire klinkers. Voor deze 

synthese is gebruik gemaakt van reeds bestaande programmatuur, 

die -soms door volledig herschrijven- is aangepast aan de be

hoeften van de experimenten. 

In deze paragraaf wordt de huidige werking van deze program

ma's beschreven evenals de programma's, die ontwikkeld zijn 

voor analyse van de gesynthetiseerde klinkers. 
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In het laatste gedeelte wordt een samenvatting gegeven van de 

voor- en nadelen van synthese en van de toegepaste synthese

methode. Hier dient echter al hot grootste bezwaar van de toe

gepaste methode vermeld te worden. Ten gevolge van de manier 

waarop een stationaire klinker gekonstrueerd wordt, treedt 

bij hoge herhalingsfrekwenties (boven ca. 200 Hz) een toene

mende vervorming op, die herkenning van de klinker sterk kan 

bemoeilijken. In het kader van dit onderzoek paste het echter 

niet om de synthesemethode volledig te herzien, wel is bij 

het interpreteren van de resultaten (zie deel 3) rekening 

gehouden met de gevolgen van deze vervorming. 

Synthese van klinkers 

In de vorige paragraaf is beschreven wat de vórm is van het 

typische klinkerspektrum. Bij synthese zal geprobeerd moeten 

worden deze vorm zo goed mogelijk te ber~deren. Omdat voor 

veel klinkers volledige stationariteit weinig invloed heeft 

op de herkenning, maken we gebruik van een,voor elke type

rende, vaste formantenstruktuur. De formantfrekwenties en 

-bandbreedten worden gekozen volgens de resultaten van een 

onderzoek van Govaerts (1974), die onderzocht heeft welke 

formantstrukturen de best herkenbare klinkers opleveren voor 

nederlandse luisteraars (zie ook bijlage 1). 

Hieronder wordt het programma beschreven dat, uitgaande van 

deze strukturen, het tijdpatroon van een enkele periode van 

een willekeurige klinker kan berekenen. Daarna volgt de 

beschrijving van een tweede programma dat vanuit deze periode 

een stationaire klinker met willekeurige herhalingefrekwentie 

kan konstrueren en twee van deze klinkers optelt tot een 

gedeeltelijk of volledig simultane kombinatie. De laatste 

schakel in de syntheseketen is een programma dat de digitaal 

gekodearde signalen omzet in de, voor de experimenten nood

zakelijke, analoge vorm. Voor de bemonsteringsfrekwentie, die 

in deze programma's gebruikt wordt, ie 20kHz gekozen, als 

kompromis tuesen de wens om de geheugenruimte beperkt te 

houden en het kunnen realiseren van kleine verschillen in 

de herhalingsfrekwenties van de klinkers. 
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Het klinkergeneratieprogramma 

Dit programma berekent in analogie met de werkelijkheid de 

pulsresponsie (vergelijk de atembandklapjes) van een samen

gesteld filter, waarvan de overdrachtafunktie die van het 

spraakkanaal benadert (zie par. 1.2). Dit samengestelde filter 

bestaat uit een serieschakeling van vijf onderkritisch ge-

dempte, tweede orde, digitale laag-doorlaat filters (zie fig. 11). 

+ re.l. 
2: onnpl 

o-----~r-------+ 
0 1 2 

Figuur 11. Blokschema en verschillende overdrachtsfur~ties van 
een digitaal,tweede-orde, laag-doorlaat filter. 

Het programma vraagt de formantfrekwenties en -bandbreedten 

van een vijf-formanten klinker op en rekent deze om naar de 

kanstauten van de vijf filters. Met de vijf filters zijn nog 

twee andere filters in serie geschakeld; één beperkt het 

frekwentiegebied tot de helft van de bemoneteringsfrekwentie 

(voor het onderdrukken van verstorende frekwentiekompanenten 

ten gevolge van het bemonsteren) en de ander geeft de glo

bale 6 dB/okt. afval van het spektrum (zie par.1.2). 

Vervolgens wordt van dit samengestelde filter de pulsrespon

sie berekend door het met één puls van 50 pa (één sample) 

aan te stoten. Van deze gedempte trilling worden de eerste 

20 me op geheugenschijf weggeschreven. Deze tijdsduur van 

20 me werd gekozen omdat, op grond van de manier waarop een 

stationaire klinker gekonetrueerd wordt (zie het volgende 

programma), deze de maximaal benodigde periodeduur ie, wanneer 

geen herhalingsfrekwentiee, lager dan 50 Hz, gerealiseerd 

moeten worden. 
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Het klinkeroptelprogramma. 

Dit programma berekent, uitgaande van de trillingen uit het 

generatieprogramma, het bemonsterde tijdpatroon van twee 

simultane, stationaire klinkers. Een stationaire klinker wordt 

in dit programma gemaakt door van de desbetreffende puls

responsie, dát aantal samples te nemen, wat overeenkomt met 

de gewenste periodeduur en weg te zetten in een werkgeheugen. 

Vanuit dit werkgeheugen wordt de stationaire klinker gekon

strueerd door eenvoudigweg deze periode een gewenst aantal 

malen achter elkaar te herhalen en op geheugenschijf weg te 

schrijven. Hieruit blijkt dat niet elke herhalingsfrekwentie 

te realiseren is: de periodeduur ie gebonden aan een geheel 

aantal samples. In figuur 12 wordt een voorbeeld gegeven van 

de konstruktie van een stationaire klinker met een herhalinga

frekwentie van 80 Hz en een duur van 100 ms. 

I I 
o 10 m& 

'PuL e. l"'ll'!>f"C'n!>i~ 
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Figuur 12. Schematisch voorbeeld van de konstruktie van een 
stationaire klinker met een herhalingsfrekwentie 
van 80Hz en een duur van 100 ms. 

Een simultane kombinatie komt tot stand door volgens boven

staande methode beide klinkers te konstrueren en, eventueel 

met een gewenst tijdsverschil, beide klir~ers op te tellen. 

De konstruktie van beide klinkers en het optellen gebeurt 

overigens in dit programma in één bewerking. 
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Samengevat zijn de eigenschappen van de met dit programma te 

realiseren konhina ties: 

maximale duur van de kombinatie: 3 s. 

eventueel gewenste amplitudekorrektie voor beide klinkers 
onafhankelijk in dB's (reële getallen) 

herh&ingsfrekwenties voor beide klinkers onafhankelijk 
te kiezen vanaf 50 Hz 

minimale frekwentieverschillen van beide klinkers: 
0,3 ~bij 75Hz, 0,8 ~bij 150Hz en 1,5 ~bij 300Hz 

duren van beide klinkere en inzetmoment onafhankelijk 
te kiezen (veelvouden van 50 ps). 

Het uitgifteprogramma 

Dit programma regelt het ophalen van de gekonstrueerde klinker

korobinaties van de geheugenschijf en de uitvoer daarvan naar 

een externe twaalf-bit Digitaal-Analoog-Converter (DAC)f die 

de signalen omzet in de voor de experimenten benodigde analoge 

vorm. 

Na versterking, impedantie-aanpassing en filtering is het 

signaal geschikt om op band te worden opgenomen. Filtering 

is noodzakelijk om storende kwantiseringsruis als gevolg van 

het bemonsteren weg te nemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een steil (30 dB/okt.) band-doorlaat filter, waarvan de 

kantelfrekwenties ingesteld worden op 65 en 5200 Hz, zodat 

alleen het voor ons zinvolle frekwentiegebied wordt doorgelaten. 

Voor de sturing van de DAC wordt een externe, kristal-gestuurde 

klokgenerator gebruikt. Het programma biedt de mogelijkheid 

om maximaal 110 verschillende korobinaties na elkaar uit te 

geven. De pauzeduur tuesen de korobinaties ia instelbaar 

tussen circa 100 ma (de tijd, nodig om een kombinatie op de 

geheugenschijf op te zoeken) en enkele tientallen sekonden. 

Tenslotte zij nog vermeld dat, om oversturing van de DAC te 

voorkomen, de (bipolaire) signalen in het optelprogramma 

genormeerd worden op een maximale amplitude van 2047 

(11 bit -1). Eventueel gewenste amplitudekorrektie wordt 

uitgevoerd ten opzichte van dit maximale nivo. 
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Ar~lyse en Kontrole 

Om het tijdpatroon en het frekwentiespektrum van de geprodu

ceerde korobinaties te kunnen kontroleren, is een FFT-analyse

programma geschikt gemaakt voor onze signalen. Omdat het 

frekwentie-oplossend vermogen van de analyse recht evenredig 

is met het aantal punten en omgekeerd evenredig is met de 

bemonsteringsfrekwentie, was het nodig om voor grote nauw

keurigheid ook de eerder beschreven programma's met een 

lagere bemonsteringafrekwentie beschikbaar te hebben. Hiertoe 

zijn zowel het generatie- als het optelprogramma gekopieerd, 

op de faktor na die de bemonsteringsfrekwentie bepaalt. 

Er zijn nu drie identieke programma-sets beschikbaar met 

bemonsteringsfrekwenties van 20, 10 en 5 kHz. Het uitgifte 

programma hoefde niet aangepast te worden,alleen moet de 

externe klok op de juiste bemonsteringsfrekwentie gezet worden. 

Frekwentie-analyse en plotprogramma 

Een bestaand FFT-spektrum-ana.lyseprogramma is aan onze signa

len aangepast en van voor ons doel onnodige extra's ontdaan. 

De geheugenruimte die door dit laatste vrijkwam, werd gebruikt 

om in plaats van de bestaande 512-punts FFT een 1024-punts 

analyse in te bouwen. 

Het komplexe frekwentiespektrum boslaat het gebied tot de helft 

van de bemonsteringsfrekwentie en bevat 512 punten. Van een 

opgegeven kombinatie leest de komputer een te kiezen tijd

venster in, dat maximaal 1024 bemonsteràngspunten kan bevatten. 

Van de inhoud van dit tijdvenster wordt het tijdpatroon en het 

Fourier-amplitudespektrum 6fwel op een beeldscherm 6fwel op 

een X-Y schrijver geplot. Om de invloed van de beperkte duur 

van het tijdvenster op het spektrum te verkleinen wordt het 

signaal met een omhullende vermenigvuldigd en wel met een 

zogenaamd "Hamming w.indow" (zie fig.13). Het spektrum dat 

geplot wordt bestaat dan uit een konvolutie van het lijnen

spektrum van het klinkersignaal en het spektrum van het window. 

Door deze konvolutie treedt lijnverbreding op en worden ook 

.extra spektrumkomponen ten toegevoegd. 
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Figuur 13. Tijdpatroon en frekwentiespektrum van een Hamming 
window. 

In de figuur is te zien,da.t de extra. frekwentiekompanenten 

50 tot 60 dB onder het maximum liggen. Aangezien in het 

klinkerspektrum de formanttoppen maximaal 30 tot 40 dB boven 

de andere komponenten liggen in het frekwentiegebied tot 

3 kHz en de bandbreedte van de komponenten tengevolge van het 

beperkte aantal punten in het spektrum ongeveer even groot is 

als de lijnverbreding door het window, mag de invloed van het 

window op het spektrum verwaarloosd worden. 

Samengevat zijn de eigenschappen van de analyse: 

voor bemonsteringsfrekwentie 20 kHz 10 kHz 5 kHz 

hoogste frekwentie in het spektrum c 10 k..Tiz 

minimale bandbreedte 20 Hz 

maximale lengte van het tijdvensters 50 ms 

5 kHz 

10 Hz 

100 ma 

2,5 kHz 

5 Hz 

200 ms 

Met deze analyse kunnen de in de experimenten te gebruiken 

klinkers gekontrolaard worden, waarbij de analyse van de met 

10 kHz bemonsterde signalen het frekwentiegebied van de vijf 

formanten beslaat. Door de signalen met 5 kHz te bemonsteren 

kan met de analyse de fijnstrukuur van het spektrum bekeken 

worden in het frekwentiegebied dat minstens de eerste twee 

formanten bevat, met een oplossend vermogen dat waarschijn

lijk groter is dan dat van het gehoor (zie par. 1.1). 

Identifikatieprogramma 

Omdat er voor het samenstellen van de stimulusbanden grote 

aantallen klinkerkombinaties op de geheugenschijf komen te 

staan, is het handig om de kenmerken van elke kombinatie te 

kunnen opvragen. 
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Hiertoe wordt in het optelprogramma samen met de klir~erkom

binatie, een aantal gegevene over de kombinatie op geheugen

schijf weggeschreven. Deze gegevene beetaan uit de kodenaam 

van het geheugenblok waar de pulsresponsies van de beido klin

kers staan, de bemonsteringefrekwentie, de amplitudekorrekties, 

herhalingsfrekwentiea en duren van beide klinkers en het 

inzetmoment van de tweede klinker. Een identifikatieprogramma 

kan -op aanroep van de kodenaam van de kombinatie- deze 

gegevens afdrukken. 

Voor- en nadelen van de synthesemethode 

In de inleiding is het grote voordeel van synthese al aan de 

orde gekomen: alle parameters kunnen onafhankelijk van elkaar, 

naar behoeven gevarieerd worden. Wat echter een voordeel is 

voor het uitvoeren van het onderzoek,kan een nadeel zijn voor 

de herkenbaarheid van de klinkers zelf. Govaerte (1974) heeft 

niet alleen de formantenstruktuur voor maximale herkenbaar

heid bepaald, maar ook de daarvoor optimale herhalingefre

kwentie en duur van elke klinker (zie bijlage 1). In het 

onderzoek variëren we juist de herhalingsfrekwentie en wordt 

voor de uniformiteit van de stimuli voor alle klinkers dezelfde 

duur gekozen. Het is in te zien dat bij hoge hehalingsfrekwen

tiee vermindering van de herkenning kan optreden. 

De formantenstruktuur vormt namelijk de omhullende van het 

spektrum bestaande uit de harmonische komponenten. Wanneer de 

herhalingsfrekwentie hoog is liggen de harmonischen ver uit 

elkaar en is d~;s de "vulling" slecht, waardoor de nauwkeurig

heid waarmee de formanttoppen bepaald kunnen worden afneemt. 

De klinker /i/ is daarvan een goed voorbeeld: de eerste formant 

heeft een centrale frekwentie van 225 Hz; wanneer de herhalinga

frekwentie hoger wordt dan deze waarde, zal de grondtoonkompo

nent dienst kunnen gaan doen ale formanttop. Voor de luisteraar 

treedt dan als het ware een formantverschuiving op. 

Het grootste nadeel van de toegepaste synthese ia al genoemd 

en is het gevolg van de manier waarop een stationaire klinker 

gemaakt wordt. In bijlage 2 ie te zien dat niet voor alle 

klinkers de pulsresponsie binnen 20 me geheel ie uitgedempt. 
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Het "afkappen" van de pulsresponsie om een enkele periode te 

verkrijgen geeft nog meer informatieverlies en kan vervorming 

opleveren ten gevolge van diskontinuiteiten. In het kader van 

het onderzoekzijn we niet aan een, tamelijk ingrijpende, ver

betering van de methode toe gekomen. Wel wordt in de aanbeve

lingen voor verder onderzoek (pag.14) een verandering in de 

synthesemethode voorgesteld, die het laatstgenoemde nadeel 

zal moeten opheffen. 
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DEEL 2 : VERKENNINGEN en VERWACHTINGEN 

Tn de tweede faze van het onderzoek ie, door proefluisteren 

naar bandopnamen van klinkere en klinkerkombinatiea, gepro

beerd een indruk te verkrijgen over de kwaliteit van de syn

these en over de verschillende effekten die op kunnen treden 

bij variatie van parameters in de klinkerkombinaties. In dit 

deel worden de resultaten van dit proefluisteren beschreven, 

evenals de konklusies die op g·rond daarvan getrokken zijn ten 

aanzien van de eerste opzet van de experimenten. 

Het tweede hoofdstuk van dit deel beschrijft de theoretische 

verwachtingen, die op grond van de achtergrondtheoriHn uit 

het eerste deel van dit verslag en voornoemd proefluieteren, 

zijn opgesteld voor de resultaten van de diverse experimenten. 

2.1 Informeel proefluisteren 

2. 1 .1 

Met behulp van de in het vorige hoofdstuk beschreven program

matuur is een aantal bandopnamen gemaakt van losse klinkers 

en van klinkerkombinatiee, waarin telkens één parameter, zoals 

bijvoorbeeld de herhalingefrekwentie of de onderlinge ampli

tudeverhouding, veranderd werden. Deze proefopnamen zijn door 

een klein aantal (2 tot 4) pereonen beluisterd om indrukken 

te krijgen over de herkenbaarheid van de klinkers zelf en de 

verschillende effekten die kunnen optreden bij parameter

variatie. In de volgende paragrafen zullen de verschillende 

indrukken beschreven worden en de konklueies die daaruit 

getrokken zijn ten aanzien van de experimenten. 

Kwalitatieve kontrole van de klinkers 

Om de klinkerkarakteristieken op kwalitatieve basis te kunnen 

beoordelen, zijn proefopnamen gemaakt van een aantal verschil

lende klinkers, met formantstrukturen volgens Govaerts (1974). 

'Per vergelijking zijn ook de strukturen van dezelfde klinkers, 

maar dan uitgesproken door één persoon, geanalyseerd en gere

synthetiseerd. Bij proefluisteren naar deze beide bleek de 

synthese zeer natuurlijk klinkende resultaten op te leveren. 

Vergelijking van de beide soorten klinkers gaf de indruk dat 

de herkenbaarheid het best was van de klinkere met de karak

teristieken volgens Govaerte. 
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Daarom is besloten om in het verdere onderzoek uitsluitend 

gebruik te maken van deze formantstrukturen. Verder is geko

zen voor de klinkers /i/, /y/, /I/, /e./, /~/, /a:/, /a/, 

joj en /u/, op grond van hun goede herkenbaarheid en hun 

fonetische eigenschappen. Op de /a:/ na, zijn deze alle name

lijk -fonetisch gezien- korte klinkers en is voor goede her

kenbaarheid, voor geen van deze klinkers een formantverglij

ding noodzakelijk. 

2. 1 • 2 Beschouwing over de invloed van diverse parameters op 

de scheiding van simultane klinkers 

De verdere indrukken over de invloed van verschillende para

metors op de perceptieve scheiding zullen voor beide stimulus

kor>di ties (volledig en gedeeltelijk sirnul taan) afzonderli.jk 

behandeld worden, dit vanwege het verband tuesen de konditie 

en het effekt van elke pa.rametervariatie. 

Volledig simultane klinkers 

Voor de proefopnamen werden korobinaties gemaakt van twee 

klinkers met gelijke duur, waarvan één altijd de /a:/ was 

met een herl1alingsfrekwentie van 100 Hz en de tweede één uit 

de eerder genoemde reeks. Van de tweede klinker werd steeds 

één parameter, zoals de herhalingsfrekwentie, het relatieve 

inzetmoment 'I' of de amplitude, in een reeks waarden gevs,:rieerd. 

De indrukken waren als volgtr Voor kleine verschillen in de 

herhalingsfrekwenties ( < 2 semi tonen) kon slechts één toon

hoogte worden waargenomen en waren er geen twee klinkers te 

horen. Wel was soms één klinker te herkennen, die de ander 

scheen te overstemmen. Dit was aanleiding om een experiment 

op te zetten om de subjektieve luidheid van de klinkers gelijk 

te stellen (zie 3.1). Bij proefluisteren naar korobinaties met 

gelijke grondtonen, waarin de amplitude van één klinker geva

rieerd werd ten opzichte van het in dat experiment gevonden 

nivo, werd echter de indruk verkregen dat voor verschillen 

tot ongeveer 6 dB de overstemming bleef bestaan en er "bij de 

andere korobinaties weinig of geen invloed van deze parameter 

was op de perceptieve scheiding. Bij grotere verschillen in 

de herhalingsfrekwentie (2 tot 4 semitonen) konden twee toon

hoogten waargenomen worden en was het ook mogelijk om beide 

klinkers te herkennen. 

:r Hiermee wordt bedoeld dat er een tijdverschil werd aangebracht 
tussen het begin van de eerste periode van beide klinkers 
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Verder kregen we ook de indruk dat, naarmate het frekwentie

verschil toenam, het ook eenvoudiger werd om snel van de 

waarneming van de ene klinker op die van de andere over te 

schakelen. 

Een tijdverschil tussen het begin van de eerste periode van 

beide klinkers bleek vooral invloed te hebben op de toonhoogte

waarneming bij gelijke of nagenoeg gelijke grondtoonfrekwentiee 

(bij grotere frekwentieverschillen treedt gedurende de stimulus 

toch voortdurend fazeverschuiving op tussen de komponenten). 

Het effekt was het sterkst bij op elkaar gelijkende klinkers 

zoals /a:/ en /a/ en neemt af naarmate de formantstrukturen 

verder gaan verschillen. Zo was bij de (a:,n)-kombinatie nog 

wel invloed waar te nemen, maar bij de (a:,i) nauwelijks meer. 

Met behulp van de Fourieranalyse is dit te verklaren: 

Stel de tijdfunkties van de twee klinkers zijn k1(t) en k2 (t) 

met Fouriergetransformeerden K1 (~) respektievelijk K2 (Q). 
Het Fouriers-pektrum van de volledig simultane kombinatie van 

beide klinkers met een tijdaverschil dt wordt beschreven door: 

K 1 (~) + exp(-jwdt).K2 (~). Wanneer de klinkers sterk op elkaar 

lijken kunnen we stellen dat K2 (w) .. K1 (o.."l) + R(w); dit geeft 

voor het spektrum K1 (~).(1 + exp(-j~dt)) + R(w). Wanneer R(~) 

klein is ten opzichte van K1 (w) volgt hieruit dat de frekwen

tiekompanenten waarvoor geldt dat w .. (2k + 1) .•n'/dt •.vegvallen. 

Wanneer bijvoorbeeld de tijdvertraging gelijk is aan een 

halve periode zullen alle even harmonischen wegvallen. Dit 

wordt inderdaad waargenomen ale een verdubbeling van de her

halingsfrekwentie. 

Tenslotte ie ook de duur van de kombinatie gevarieerd, daarbij 

bleek een duur van 200 me -een veel gebruikte waarde in audi

tieve herkenningsexperimenten en ook meer overeenkomend met 

de optimale duren volgens Govaerts (zie bijlage 1)- beter 

geschikt te zijn dan de eerst gebruikte waarde van 500 ms. 

Gedeeltelijk simultane klinkers 

De stimuli bestonden bij deze proefopnamen uit de lang (1 sec.)

durende achtergrondklinker /a:/, met een herhalingsfrekwentie 

van 100 Hz, waarbij na 500 ma één van de andere klinkers met 

een duur van 500 me was opgeteld. 
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Tot onze verbazing bleek dat de tweede klinker in praktisch 

alle gevallen (zelfs bij gelijke herhalingsfrekwenties) her

kend kon worden. Hieruit moet gekonkludeerd worden dat er 

bij deze konditie van een ander scheidingamechanisme dan toon

hoogteverschillen gebruik gemaakt wordt. 

Wel was, evenals bij de vorige konditie, voor kleine verschil

len in de herhalingsfrekwentie (<2 semitonen) slechts één 

toonhoogte waar te nemen. Ook leek het hier, naarmate het 

frekwentieverschil toenam, eenvoudiger te worden om snel 

over te schakelen van de waarneming van de /a:/ op die van 

de andere klinker. 

De invloed van de relatieve amplitude van de beide klinkers 

op de scheiding leek nog minder te zijn dan in de volledig 

simultane konditie. We kregen de indruk dat een relatieve 

verzwakking ·van één klinker tot circa 12 dB geen invloed had 

op het kunnen herkennen van deze klinker. 

De invloed van ti ,i davertraging is onder deze konditie m.et 

onderzocht. 

Tenslotte bleek dat ook voor deze stimulusvorm de duur van het 

volledig simultane deel (dus van de korte klinker) beter 200 ms 

kon zijn. Bovendien leek de herkenning van de korte klinker 

vereenvoudigd te worden \'l'anneer de achtergrondklinker niet 

alleen v66r maar ook ná de korte klinker afzonderlijk klonk. 

Gevolgtrekkingen ten aanzien van de experimenten 

Op grond van de aldus opgedane indrukken is besloten tot de 

volgende -voorlopige- opzet van de experimenten: 

Er worden, om te beginnen, twee experimenten uitgevoerd, één 

met gedeeltelijk simultane klinkers en één met Yolledig simul

tane. In beide experimenten is één van de klinkers de /a:/ 

met een grondtoonfrekwentie van 150Hz, zodat de proefpersonen 

slechts één klir~er hoeven te herkennen. In de gedeeltelijk 

simultane kombinatie moet de /a:/ dan de lange achtergrond

klinker zijn. 

Voor de testklinker wordt gekozen uit de reeks /i/, jyj, /I/, 

je/, Je/, /a./, /o/ en /u/, waarbij het verschil in herhalinga

frekwentie tussen de /a:/ en deze klinker gekozen wordt uit de 

reeks -8, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 4, 8 en 12 semitonen. 
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Om de luidheideverschillen tussen verschillende klinkers te 

korrigeren, worden hun amplituden aangepast volgens de resul

taten van het luidheidsgelijkstellingsexperiment.(zie par.3.1) 

Voor beide kondities wordt ervoor gezorgd dat er geen tijds

verschil is tussen de perioden van beide klinkers op het 

inzetmoment van de teatklinker. 

De stimulusvorm van beide kondities is in figuur 14 geschetst. 

voll sim. 

Figuur 14. Stimulusvorm voor de volledig en de gedeeltelijk 
simultane konditie 

c=J : /a:/ ~: /a:/ + teatklinker 

Afhankelijk van de resultaten van deze beide experimenten 

wordt beslist over de vorm van eventuele volgende. Daarom 

wordt bij de beschrijving van elk experiment (deel 3) 

telkens de reden voor het uitvoeren ervan aangegeven. 

2.2 Theoretische verwachtingen 

In deze paragraaf worden op grond van de in het eerste deel 

beschreven theoriën en de indrukken die tijdens het proef

luisteren zijn opgedaan, theoretische verwachtingen opgesteld 

over de verwerking van simultane klinkers door het gehoor. 

Aan de hand daarvan wordt getracht voorspellingen te doen 

over de resultaten van de diverse experimenten. Voor deze 

theorie wordt gebruik gemaakt van het idee van de harmonische 

kam van Goldstein (Goldstein et al.,1978), van zijn voorspel

lingen over de mogelijkheid tot korrekte waarneming van de 

grondtoon als funktie van het aantal en de rangnummers van de 

harmonischen in een stimulus (zie fig.4,pag.10) en van de 

resultaten van het onderzoek van Plomp (1964) naar het frekwen

tie-oplossend vermogen van het gehoor. 

Bij proefluisteren (zie par.2 .. 1.2) is gebleken dat er waar

schijnlijk twee methoden zijn om twee sirnul ta.ne klinkers op 

het gehoor te scheiden, die afhankelijk zijn van de stimulus-

vorm: 
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Scheiding op basis van toonhoogteverschil, bij volledig 

simultane klinkers 

Scheiding op basis van het verschil van het spektrum van 

het samengestelde signaal met het bekende spektrum van 

één van beide klinkers, bij gedeeltelijk simultane klinkers 

Omdat beide methoden tot verschillende voorspellingen leiden 

worden ze hieronder afzonderlijk behandeld. 

Scheiding op basis van toonhoogteverschil 

Bij deze scheidingamethode komen drie punten aan de orde: 

het waarnemen van toonhoogte bij losse klinkers, het geschei

den waarnemen van de toonhoogten van twee simultane klinkers 

en het gescheiden waarnemen van de beide klinkers zelf. 

Wat betreft het eerste punt:' in paragraaf 1.2 is beschreven 

dat het spektrum van een klinker bestaat ui.t een grondtoon 

met zeer veel harmonischen. We kunne.n dus kort zijn: van een 

losse klinker kan de grondtoon altijd korrekt geschat worden. 

Wanneer echter twee klinkers simultaan worden aangeboden kan 

een aantal komponenten van de beide klinkerspektra samenvallen 

of in het gehoor versmelten wanneer het frekwentieverschil 

tussen deze komponenten te klein is. Met behulp van de resul

taten van het onderzoek van Plomp (1964) kan geschat worden 

hoeveel en welke harmonischen versmelten als funktie van de 

herhalingsfrekwentie van beide klinkers. Voor de duidelijkheid 

worden in figuur 15 de scheidingakrommen volgens Plomp nog 

eens gegeven. 
: 1 'i 

10' ~ 10' 5 
ft t~qutom:y in cps --·-------

Figuur 15. Frekwentieverschil, nodig voor het scheiden van 
komponenten in een komplexe stimulus (uit: Plomp,1964) 

---: reeks van ·1 2 harmonischen, ••• : twee zui vare tonen 
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Wij stellen dat, wanneer proefpersonen weten dat er twee 

klinkers simultaan aangeboden worden, er slechts een kJein 

aantal komponenten van beide harmonische reeksen gescheiden 

hoeft te worden om twee harmonische kammen met verschillende 

grondtoon op te kunnen stellen (onder deze omstandigheden 

zijn er twee optimale passingen van de kam mogelijk). Uit het 

onderzoek van Goldstein (zie fig.4, pag.10) blijkt dat er 

minder komponenten gescheiden hoeven te worden om de grondtoon 

korrekt te schatten, naarmate hun ha,rmonische rangnummers lager 

zijn. Voor onze stimuli (met herhalingsfrekwenties van 75 tot 

300 Hz)is dus vooral de mogelijkheid tot scheiding in het 

frekwentiegebied van 75 tot 1000 à 1500Hz van belang. 

Uit het onderzoek van Plomp (1964) blijkt dat het voor schei

ding benodigde frekwentieverschil afhankelijk is van de sti

mulusvorm (zie bijv. ook Duifhuis, 1970). Plomp geeft iL zi 

artikel ook het gebied, waarbinnen alle tot dan toe bekende 

resultaten van onderzoek naar het frekwentie-oplossend ver

mogen van het gehoor vallen (zie fig.16) 

r rrr-rn · --- r-r·T·· 
I ... . ----+~..--
1 

5 
2 ~ 

f 1 *'(i\Jen<:y in c p~ 

Figuur 16. Het gearceerde gedeelte geeft het gebied waarbinnen 
alle meetresultaten v'B.n onderzoek naar het frekwen
tievorschil, nodig voor perceptieve scheiding van 
twee simultane tonen vallen (uit: Plomp,1964) 

Hieruit blijkt dat het voor scheiding benodigde relatieve 

frekwentieverschil kan va.riären tussen enkele procenten en 

enkele tientallen procenten. 
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Gezien de aard van onze stimuli, stellen we dat een relatief 

verschil van 5 à 10 % in het voor ons belangrijke frekwentie

gebied voldoende is om een aantal komponenten van beide har

monische reeksen te scheiden. Omdat, wanneer de grondtonen 

van twee harmonische reeksen bijvoorbeeld 10 % verschillen, 

ook tussen hun harmonischen met hetzelfde rangnummer het

zelfde relatieve frekwentieverschil bestaat, kunnen we stel

len dat, wanneer het relatieve frekwentieversebil van de grond

tonen groter is dan 5 à 10 %, de beide grondt;onen korrekt 

geschat kunnen worden. In dat geval ia er sprake van een 

toonhoogteverschil tussen beide harmonische reeksen. 

Het ia echter ook in te zien dat 1 naarmate de frekwentiever

houding van de beide grondtonen meer de faktor ~ of 2 "l:>ona

dert er een toenemend aantal komponenten zal samenvallen. 

Op de oktaven moet echter wel gerekend worden met het rela

tieve frekwentieverschil tussen de samenvallende komponenten. 

In figuur 17 zijn deze voorspellingen voer de kans op het 

waarnemen van een toonhoogteverschil als funktie V9.n het rela

tieve frekwentieverschil tussen beide grondtonen uitgezet 

voor drie kriteria, namelijk 5, 10 en 15 %. 
Hierbij moeton een aantal opmerkingen gemaakt worden: 

De krommen zijn Gaussvormige benaderingen van het 

verwachte verloop. 

De kriteria 5, 10 en 15% worden als 80% kana-kriteria 

gekozen, dit wil zeggen dat, wanneer het relatieve fre

kwentieverschil groter is dan het kriterium, er een kans 

op het waarnemen van twee toormoogten, groter dan 80% 

wordt verwacht. 

Eén van de klinkers in onze stimuli heeft altijd een her

halingsfrekwentio van 150Hz; langs de horizontale as 

staat daarom het relatieve frekwentieverschil van de tweede 

grondtoon ton opzichte van 150Hz uit. 

De semitoon-schaal geeft frekwentieverhoudingen aan: 

1 semitoon komt overeen met een verhouding van 1,06 : 1, 

2 semitonen een verhouding van (1,06) 2 s 1 , etcetera. 

In de resultaten van de experimenten is de 0% kans 

gelijk aan de gokkans van het experiment. 
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Figuur 17. Gaussvormige benadering van de theoretische verwach
tingen over de kans op het waarnemen van twee toon
hoogten in stimuli, bestaande uit twee simultane 
harmonische reeksen, waarvan áán een herhalingsfre
kwentie van 150Hz heeft. Uitgezet is de kans als 
funktie van het relatieve frekwentieverschil tussen 
beide grondtonen, voor drie scheidingskriteria. 

\-/at betekent dit nu voor de mogelijkheid om de beide klinkers 

van de stimulus te herk~nnen? Voor de herkenning van de klinkers 

is het noodzakelijk dat minstens de eerste twee formanten van 

beide klinkers bepaald kunnen worden (zie par.1.2). Het pro

bleem komt dus neer op het bepalen of een zeker maximum in het 

samengestelde spektrum tot de ene dan wel tot de andere harmo

nische reeks behoort. Hieruit blijkt dat om beide klinkers te 

kunnen herkennen er een groot aantal (liefst alle) komponenten 

van beide harmonische reeksen in het frekwentiegebied van on

geveer 250 tot 2500 Hz gescheiden waargenomen moeten kunnen 

worden. Op grond hiervan stellen we dat voor het perceptief 

scheiden van twee simultane klinkers er minstens een toon

hoogteverschil in de stimulus waargenomen moet kunnen worden. 

Uit het voorafgaande blijkt dat dit te vertalen is in een 

relatief frekwentieverschil van minstens 1 à 2 semitonen. 

Vanwege de versmeltingen bij oktaafverhoudingen tussen de grond

tonen mag het verschil ook niet groter worden dan 10 à 11 

semitonen. Verder verwachten we dat de resultaten afhankelijk 

zullen zijn van de klinkerkombinatie. 
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Wanneer namelijk slechte weinig komponenten gescheiden kunnen 

worden, hangt het van de formantliggingen van beide klinkere 

af of met deze komponenten voldoende nauwkeurig bepaald kan 

worden welke formant bij welke reeks behoort. 

Ook zullen bij harmonische relaties tussen ,de grondtonen 

-zoals reine terts, kwart of kwint- of nagenoeg harmonische 

relaties, een aantal komponenten samenvallen of versmelten. 

Daardoor kan ook in zulke gevallen de mogelijkheid op her

kenning van beide klinkere afnemen. De voorspellingen zouden 

dus eigenlijk per klinkerkombinatie en per grondtoonverschil 

gedaan moeten worden. In het kader van dit onderzoek zijn 

we daar niet aan toegekomen. Wel ie een eerste aanzet hiertoe 

gedaan met een komputerprogramma, dat van twee gegeven grond

tonen de harmonische reekeen berekent en op grond van de kri

teria van Plomp bepaalt welke harmonischen in het samenge

stelde spektrum zullen versmelten. 

2.2.2 Scheiding op basis van het verschil tussen het samen

gestelde spektrum en een bekend spektrum 

Uitgaande van herkenning van klinkers op basis van hun ampli

tudespektrum in het frekwentiegebied, dat minimaal de eerste 

twee formanten bevat (zie bijv. Fant,1968), komt scheiding 

van simultane klinkers neer op scheiding van hun spektra in 

dat gebied. Wij stellen dat, wanneer de luieteraar om de een 

of andere reden al bekend is met het spektrum van één van 

beide klinkers, hij uit het verschil tueeen dit spektrum en 

het spektrum van de som, het spektrum van de tweede klinker 

kan bepalen en deze daarmee kan herkennen. 

Voor de stimuli, bestaande uit gedeeltelijk simultane klinkere 

is duidelijk in te zien hoe deze manier van scheiden gebruikt 

kan worden: De achtergrondklinker wordt in deze stimuli 

(zie fig.14, pag.27) lang genoeg afzonderlijk aangeboden om 

eerst herkend te worden en een intern beeld van het spektrum 

op te bouwen. Vervolgens gaat het momentane spektrum over in 

dat van de aamengestelde kombinatie, wat extra komponenten 

en/of verandering van bestaande komponenten veroorzaakt. 

Wanneer het gehoor nu met komplexe spektra zou werken, zou de 

tweede klinker rechtstreeks herkend kunnen worden uit het 

rekenkundige verschil tueeen beide spektra. 
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Het gehoor workt achtor met het amplitude-spektrum (von Helm

holtz,1890) en er kunnen dan door faseverschillen tuesen de 

samenvallende komponenten amplitude-veranderingen in deze 

komponenten optreden, die de herkenning van de testklinker 

bemoeilijken. Ook hier zou dus een voorspelling per kombi

natie gedaan moeten worden. Overigene moeten we wel bedenken 

dat ~ verandering in het spektrum door de tweede klinker 

veroorzaakt wordt en dat het gehoor dus bij deze methode 

zowel amplitude- als fase-informatie over de tweede klinker 

krijgt. Algemeen kan gesteld worden dat de kans op korrekte 

herkenning bij deze manier veel groter zal zijn dan bij de 

vorige en minder afhankelijk van het grondtonenverschil. 

Ook voor stimuli, bestaande uit volledig simultane klinkers, 

kan deze methode gebruikt worden, namelijk wanneer (zoals in 

experiment ;, par.3.4) één van beide klinkers over alle stimu-

li konstant wordt gehouden. In de wetenschap dat dit zo is, 

kan de luisteraar, nadat hij deze klinker bijvoorbeeld op 

grond van een toonhoogteverschil al een aantal malen herkend 

heeft, deze kennis over het spektrum waarschijnlijk lang 

genoeg vaat houden om daarmee de testklinker te rekonstrueren. 

Tenslotte wordt nog als verwachting gesteld dat verwisselingen 

(er worden gedwongen-keuze-experimenten gebruikt) tussen klinkers 

het meeat zullen optreden met klinkers, die een "gelijkende" 

formanten-struktuur hebben. Als maat voor de gelijkenis nemen 

we de (meetkundige) afstand in het vlak van de eerste twee 

formanten (zie bijlage 1). 
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DFJEL 3 : EXPERIMENTEN 

In de volgende vijf paragrafen worden de verschillende expe

rimenten beschreven, die in het kader van het onderzoek zijn 

uitgevoerd. Elke paragraaf is opgedeeld in vijf onderdelen, 

namelijk een inleiding op het desbetreffende experiment, een 

beschrijving van de meetmethode en de meetopstelling, de raak

ties van de proefpersonen, de resultaten en een korte bespre

king daarvan. 

Het eerste experiment is uitgevoerd om de luidheid van de, in 

de experimenten te gebruiken, klinkers gelijk te stellen. 

Dit werd gedaan om een eventuele invloed van deze grootheid 

op de scheiding als funktie van het toonhoogteverschil te 

kunnen voorkomen. 

De overige vier experimenten betroffen het eigenlijke onder

zoek naar de invloed van toonhoogteverschillen op scheiding. 

Het eerste experiment in deze reeks betrof de invloed van de 

herhalingsfrekwentie op de horkenbaarheid van de afzonderlijke 

klinkers. In het tweede werd de invloed van verschillen in 

de herhalingsfrekwenties op de perceptieve scheiding van twee 

gedeeltelijk simultane klinkers nagegaan. In het derde en 

vierde experiment uit de reeks werd de invloed van grondtoon

verschüaen op de scheiding van twee volledig simultane klinkers 

onderzocht. Hierbij werd in het derde experiment één van beide 

klinkers over alle stimuli konstant gehouden en bestonden in 

het vierde experiment de stimuli uit twee variabele, volledig 

simultane klinkers. Om de resultaten van de verschillende 

experimenten met elkaar te kunnen vergelijken, zijn deze alle 

(in verband met de spreiding in de meetpunten) door dezelfde 

proefpersonen uitgevoerd. Een nadeel hiervan is echter dat er 

leereffekten bij de proefpersonen kunnen optreden. 

;.1 Gelijkstelling van de luidheid van de toegepaste klinkers 

Inleiding 

:Bij het proefluisteren (par. 2.1) was de indruk verkregen dat, 

vooral in stimuli, bestaande uit volledig simultane klinkers, 

de subjektieve luidheid (dat wil zeggen: de indruk die de 

luisteraar heeft van de sterkte van het geluid) misschien een 

sterke invloed kon hebben op de scheiding. 
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Omdat ook bleek dat de luidheid van de verschillende klinkers 

(die door de komputer met een onderling gelijke maximale am

plitude worden afgeleverd) niet gelijk was, moest een maat 

gevonden worden tussen de luidheid van elke klinker en zijr 

maximale amplitude. Het grote probleem daarbij was dat luid

heid een subjektieve (psychoakoestische) grootheid is, die 

niet direkt fysisch te meten is. Voor zover bekend is de beste 

fysische maat een nomogrambewerking op de meting van energie 

in tertsbanden velgene Zwicker (1967)~. Het is echter een 

tamelijk omslachtige methode en aangezien de apparatuur of 

programmatuur om dit geautomatiseerd te doen niet aanwezig 

was, is met een aantal andere methoden geprobeerd een rede

lijke maat te vinden. Hiervoor zijn drie soorten gewogen dB

metingen uitgevoerd namelijk: 

- dB nivo meting op de VU meters van een taperecorder 

- dB (A) nivo meting (een ruwe aanpassing aan de gehoor-

gevoeligheid) 

- dB-lineair nivo meting. 

Om de experimentele omstandigheden te simuleren werden voor 

deze metingen de gesynthetiseerde klinkers op band opgenomen 

en via de ook bij de verdere experimenten te gebruiken appa

ratuur afgespeeld op een hoofdtelefoon. Deze hoofdtelefoon 

was via een kunstoor met de dB meter verbonden. 

Bij het luisteren naar de volgens deze metingen op luidheid 

gokorrigeerde klinkers bleek de korrektie echter ever het 

algemeen 6fwel veel te sterk, 6fwel veel te zwak te zijn. 

Er is daarom besloten om met een experiment de luidheid van 

de verschillende klinkers in relatie tot hun maximale ampli

tude te bepalen. 

Meetmethode en meetopstelling 

De experimentele methode was een gelijkstellingsproef, waar

bij afwisselend een vaste referentieklinker en een variabele 

testklinker werd aangeboden. De proefpersonen werd gevraagd 

om de luidheid van de testklinker met behulp van een instel

bare verzwakker gelijk te stellen aan die van de referentie

klinker. In figuur 18 is de meetopstelling weergegeven. 

~ Aanbevolen als normz ISO 532b (1975) 
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Figuur 18. Meetopstelling voor het luidheidsgelijkstellings
experiment. 

De stimulusband was als volgt samengesteld: op spoor 1 werd 

de referentieklinker opgenomen en op spoor 2 de testklinker 

en wel zodanig dat na mengen van beide sporen deze beide 

klinkers afwisselend aangeboden werden met een pauze van 

ongeveer 1 sekonde. (zie fig. 19) 

Figuur 19. Stimulusvorm voor de gelijkstellingaproef na 
menging van beide kanalen. 

~: testklinker ~--~: referentieklinker. 

De gelijkstelling werd voor twee kondities gevraagd uit te 

voeren namelijk: 

- Gelijketelling van de luidheid van twee klinkers met dezelf

de herhalingsfrekwentie. Hier werd voor de referentieklinker 

de /a:/ gekozen en was de testklinker één van de klinkers 

/a/, /e/, /i/, /o/ en /w/, beide met een herhalingefrekwen

tie van 100 Hz. 

- Gelijketelling van de luidheid van twee klinkers met ver

schillende herhalingsfrekwentie. De referentieklinker en de 

testklinker waren hier aan elkaar gelijk en wel één uit de 
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reeks /a/, /e/, /i/, /o/ en jaj. De referentieklinker had 

weer een herhalinsfrekwentie van 100 Hz maar voor die van 

de testklinker werd 150 en 75Hz gekozen. 

Na een vaste voorverzwakking van de referentieklinker en de, 

door de proefpersoon in te stellen,verzwakking van de test

klinker, worden beide signalen gemengd en via een koptelefoon 

binauraal aan de proefpersoon aangeboden. Om de beide sporen 

van de bandrekorder te ijken werd eerst een gelijkstelling van 

twee dezelfde klinkers met gelijke herhalingsfrekwentie ge

vraagd uit te voeren. De proefpersonen kregen voor elke gelijk

stelling 20 vergelijkingen aangeboden, wat naar behoefte ver

meerderd of verminderd kon worden door de band via de afstands

bediening achteruit of vooruit te spoelen. De band was z6 

behandeld dat deze na elke te vergelijken reeks automatisch 

stopte. De totale duur van het experiment ligt, afhankelijk 

van hoe snel de proefpersoon het gelijke luidheidenivo vindt, 

tussen de 15 en de 30 minuten. Ten slotte zij nog vermeld dat 

het experiment werd uitgevoerd door 11 proefpersonen die allen 

ervaring hadden in auditieve experimenten. 

Raakties van proefpersonen 

De meeste proefpersonen vonden de opdracht tamelijk moeilijk, 

hoewel bijna allen vertelden dat ze in sommige gevallen de 

- naar hun gevoel - exakt goede instelling konden vinden. In 

veel gevallen echter waren ze onzeker of ze de gevonden in

stelling zouden kunnen reproduceren. 

Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van dit experiment 

voor klinkers met gelijke herhalingsfrekwentie gegeven. 

Hierin staat de relatieve verzwakking in dB ten opzichte van 

de referentieklinker /a:/, waarbij 0 dB gedefinieerd wordt 

als de situatie waarin de test- en referentieklinker gelijke 

maximale amplitude hebben. 

klinker gemiddelde verzw. (dB) 

/a/ 1,3 

/€/ 1,1 

/i/ 3,7 

/o/ 1,5 

/9/ 2,9 

spreiding in gem. (dB) 

0,6 

0,6 

0,4 
0,7 

0,5 
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Het luidheideverschil bij verschillende herhalingsfrekwenties 

liep niet ver uiteen, daarom wordt hier het gemiddelde over 

alle klinkers gegeven: 

voor fo= 75 Hz gemiddeld 0,8 dB met spreiding 0,5 dB 

en voor fo= 150 Hz gemiddeld 0,7 dB met spreiding 0,4 dB. 

Dit is de extra verzwakking die een klinker zou moeten krijgen 

voor een gelijke luidheidsindruk als dezelfde klinker bij 100 Hz. 

Korte bespreking 

Dat de taak door de proefpersonen tamelijk moeilijk gevonden 

werd kan liggen aan het feit dat twee verschillende geluiden 

vergeleken moesten worden en dat -gezien de relatief lage 

verzwakkeretanden die gevonden werden- de etapgroottte van 

de verzwakkere in de meetopstelling (1 dB) tamelijk groot is, 

desondanks is de spreiding in de resultaten nog erg klein. 

Proefluisteren naar volledig simultane klinkers, waarvan de 

amplitude gevarieerd werd in een gebied van +6 tot -24 dB 

ten opzichte van de in dit experiment gevonden waarden, gaf 

de indruk dat in het gebied van +6 tot -6 dB er geen merkbaar 

effekt op de mogelijkheid tot scheiding optrad (zie par. 2.1) 

Op grond daarvan en op grond van de relatief kleine verzwak

king die gevonden werd, zijn de korrekties voor andere herha

lingsfrekwenties niet toegepast. Voor de klinkere die later 

aan de reeks zijn toegevoegd, namelijk /I/, /y/ en /u/ werd 

een korrektie geschat op grond van spektrale verwantschap 

(de karakteristieken van /i/, /I/ en /y/ zijn bijvoorbeeld 

praktisch gelijk (zie bijlage 1)) en van proefluieteren door 

een klein aantal proefpersonen. Dit leverde op: 

voor de /I/: 3 dB verzwakking, 

voor de /y/: 2 dB 

en voor de /u/: 0 dB. 
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3.2 Experiment 1 
Herkenning van klinkers als funktie van hun grondtoonfrekwentie. 

Inleiding 

Doel van dit experiment was te onderzoeken wat de invloed van 

de herhalingefrekwentie was op de herkenbaarheid van de afzon

derlijke klinkers. De resultaten van dit experiment zullen 

als uitgangspunt dienen voor de resultaten van de volgende 

experimenten over de invloed van verschillen in de herhalings

frekwentieop de perceptieve scheiding van simultane klinkers. 

Het ie namelijk weinig zinvol naar toonhoogteäffekten op de 

herkè:ii.n.ing van klinkere te zoeken wanneer de klinkers zelf 

niet goed herkend kunnen worden. Ter wille van de vergelijk

baarheid van de resultaten van de verschillende experimenten 

werden alle experimenten steeds door dezelfde proefpsrsonen 

uitgevoerd. 

Meetmethode en meetopstelling 

De stimulus was steeds één van de klinkers uit de reeks: 

/i/, /y/, /I/, /ê/, jaj, /a/, /~/ en /u/, waarvan de herhalinga

frekwentie gevarieerd werd over een reeks van tien waarden 

namelijk: 94, 119, 133, 142, 150, 159, 168, 189, 238 en 299 Hz. 

Deze frakwenties vormen een benadering van de reeks relatieve 

frekwentieverschillen v~n -8, -4, -2, -1, o, 1, 2, 4, 8 en 12 

semitonen ten opzichte van 150Hz. De benadering is een gevolg 

van het bemonsteren (zie par. 1.3)s de periodeduur moet uit 

een geheel aantal samples van 50 pa. bestaan. De afwijkingen 

ten opzichte van de semitoonverschillen liggen in de orde van 

0,2% bij lage herhalingsfrekwenties tot 0,7% bij hoge. 

De in totaal 80 mogelijke kombina.tiee werden elk vijf maal in 

willekeurige volgorde aangeboden om toevals- en volgordeëffek

ten te vermijden. De stimulusvorm ia geschetst in fig. 20. 

Figuur 20. Stimulusvorm in het experiment voor de herkenning 
van klinkers als funktie van hun grondtoon. 
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De stimuli werden in blokken van tien aangeboden, met na elk 

blok een pieptoon en na elke tien blokken een andere pieptoon. 

Dit werd gedaan om de proefpersoon de gelegenheid te geven om 

op do juiste plaats op het antwoordformulier weer door te 

gaan wanneer hij een stimulus gemist heeft. De stimulusband 

(Philips HiFi tape) werd op beide sporen van een Revox A77 

twee-sporen bandrekorder opgenomen en afgespeeld en via een 

Sennheiser HD 424X hoofdtelefoon binauraal aan de proefpersoon 

aangeboden. De proefpersonen bevonden zich tijdens de experi

menten in een IAC geluidsarme box. De band kan met afstands

bediening vanuit de box gestart en gestopt worden. De vijftien 

proefpersonen die dit experiment uitvoerden waren allen mede

werkers van het IPO en hadden in meer of mindere mate ervaring 

in psycho-akoestische experimenten. Het experiment is uitge

voerd als een gedwongen-keuze-experiment: In de instruktie 

werd de proefpersoon meegedeeld welke acht klinkers aangeboden 

zouden worden en werd gevraagd steeds, desnoods door te gokken, 

aan te geven welke van de acht hij meende te horen. Op gokken 

werd aangedrongen omdat analyse van de resultaten door "weet 

niet" reeponsen veel moeilijker wordt. Dit betekent echter 

dat de herkenning in principe nooit lager kan komen dan de 

gokkans, die, omdat er slechts acht mogelijke antwoorden zijn, 

voor dit experiment op 12,5% ligt. Verder was het toegestaan 

om na 200 stimuli de band te stoppen en een korte pauze te 

nemen. Ter oriäntatie kreeg de proefpersoon vooraf alle acht 

klinkere met een herhalingsfrekwentie van 150Hz te horen. 

Het totale experiment duurde ruim een kwartier. 

Resultaten 

Op de volgende pagina's zijn de resultaten in grafiekvorm 

weergegeven. Daarin staat het percentage korrekte herkenning 

van de klinker uitgezet tegen de herhalingsfrekwentie, waar

bij ook het gokkansnivo met een streeplijn is aangegeven. 

De eerste grafiek (fig. 21) geeft het totaal gemiddelde over 

alle klinkere en alle proefpersonen. De volgende (fig. 22a en 

22b) geven de resultaten per klinker, gemiddeld over de vijf

tien proefpersonen. Uit de resultaten blijkt dat de herken

baarheid van bijna alle klinkers (soms zelfs zeer) sterk af

neemt voor herhalingsfrekwenties, hoger dan 200 Hz. 
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Verder ie te zien dat voor sommige klinkere de herkenning ook 

sterk afneemt bij lagere herhalingefrekwentiee. Dit ie vooral 

het geval bij de klinkere /I/, jaj en /u/ voor herhalingsfre

kwenties rond 150Hz. Hierbij moet worden vermeld dat de 

spreiding in de meetpunten van de orde van 1 % is voor her-

kenningepercentages van de grootte 95 %, oplopend naar 10 á 

15% voor herkenningspercentages in de orde van 60 %. 

Verder zijn ook verwisselingamatrices gegeven (fig. 23a en 

23b), waar in de cellen het aantal malen (in percentages ~n 
het totaal aantal aanbiedingen) staat, dat een aangeboden 

klinker als een van de aoht benoemd is. De volgorde van de 

klinkers langs de matrixassen is gebaseerd op de vermoede 

mate waarin de klinkers op elkaar lijken. Hiervoor is de rela

tieve afstand tussen de klinkers in de klinkerdriehoek (zie 

bijlage 1) gebruikt. In deze matrices is te zien dat de meeste 

verwisselingen optreden tussen klinkers met verwante formant

struktuur. De getallen zijn namelijk gekoncentreerd in de cellen 

langs de diagonaal, die korrekte herkenning van de klinker 

aangeeft. 
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Bespreking van de resultaten 

Een verklaring voor de afname van de herkenning van de klinkers 

voor hoge herhalingsfrekwenties is al gegeven in paragraaf 1.3.3, 

het is namelijk een gevolg van de synthese-methode. Door het 

"afkappen" van de pulsresponsie om een periode te verkrijgen 

gaat informatie verloren, wat toeneemt naarmate de periode-

duur afneemt.Met bijlage 1 is te zien dat juist die klinkers, 

waarvan de pulsresponsie langzaam uittrilt, het slechtst her

kend kunnen worden wanneer de herhalingsfrekwentie hoog wordt. 

De slechte herkenning van enkele klinkers bij lagere herhalings

frekwenties is hiermee ook te verklaren. In bijlage 1 iY te 

zien dat de pulsresponsie van deze klinkers voor die periode

duren op of in de buurt van een maximum van het tijdpatroon 

worden afgekapt; de diskontinu!teiten die daarvan het gevolg 

zijn, veroorzaken vervorming, die zich uit in een afname van 

de herkenbaarheid van deze klinker. 

Een tweede verklaring voor het slechter herkennen van de klin

kers bij hoge herhalingsfrekwenties is de slechte "vulling" 

van het formantenspektrum bij deze grondtonen. Daardoor zullen 

de formanttoppen, die de klinker bepalen, minder nauwkeurig 

door het gehoor geschat kunnen worden. Dit blijkt uit de ver

wisselingamatrices (fig. 23a en 23b) waarin gezien kan worden 

dat de aangeboden klinker in die gevallen met een klir.~er met 

verwante formantstruktuur verwisseld wordt. 
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3.3 Experiment 2 

De invloed van grondtoonfrekwentieverschillen op de scheiding 

van gedeeltelijk simultane klinkers 

Inleiding 

Doel van dit experiment was te onderzoeken of in de gedeelte

lijk simultane konditie de klinkers herkend konden worden op 

basis van het verschil van het momentane frekwent~eapektrum 

v66r en na het inzetmoment van de teatklinker (zie par. 2.2). 

Indien dit -overeenkomstig de verwachtingen- zou gebeuren, 

moeten de resultaten geen slechtere herkenning aantonen bij 

gelijke of nagenoeg gelijke herhalingsfrekwentie van beide 

klinkers. Een afname van de herkenning bij grote grondtoon

verschillen (11 á 12 aemitonen), zal vergeleken moeten worden 

met de herkenning van de testklinker zelf bij deze hoge her

halingsfrekwenties (zie par. 3.2), om uit te kunnen maken of 

er in die gevallen sprake is van een toonhoogteäffekt. 

Meetmethode en meetopatelling 

De stimuli in dit experiment bestonden uit een vaste achter

grondklinker met een herhalingsfrekwentie van 150Hz en een 

duur van 800 ms. Bij deze klinker was na 300 ms. een test

klinker met een duur van 200 ms. en een variabele herhalinga

frekwentie opgeteld. Deze stimulusvorm is in figuur 24 geschetst. 

~I 

Figuur 24. Stimulusvorm in het experiment met gedeeltelijk 
simultane klinkers. 

c:::J: achtergrondklinker 

~: achtergrondklinker + testklinker 

Voor de achtergrondklinker werd de /a:/ gekozen en de teat

klinker was één uit de reeks /i/, jyj, /I/, /8/, /~/, /a/, 

/o/ en /u/. De herhalingsfrekwentie van deze testklinker werd 

gekozen overeenkomstig de reeks relatieve frekwentieverschil

len met 150Hz van -8, -4, -2, -1, O, 1, 2, 4, 8 en 12 semi

tonen. 
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De stimulusband was op dezelfde manier samengesteld als in het 

vorige experiment en ook de meetopstelling bleef gelijk. 

De totale duur van het experiment was ruim twintig minuten. 

Het werd uitgevoerd met dezelfde vijftien proefpereonen die 

ook aan het vorige experiment deelnamen. In de instruktie 

werd de proefpersonen meegedeeld wat voor korobinaties hun 

aangeboden zouden worden en werd gevraagd alláén de test

klinker te benoemen als éán van de acht gegeven klinkers. 

Ook in dit experiment werd op gokken in geval van onzeker

heid aangedrongen. Het gokkanenivo ligt ook hier op 12,5 %. 
V66r aanvang van het experiment kregen de proefpereonen 

zowel de -in totaal negen- verschillende klinkere te horen, 

alsook de acht mogelijke kombinaties, ieder met een verschil 

in de herhalingefrekwentias ~u-ssen de aohtergrond- en de test

klinker van 4 aemitonen. 

Raakties van de proefpereonen 

Over de raakties van de proefpereonen kunnen we kort zijn: 

Praktisch iedereen vond de taak erg eenvoudig, de testklinker 

was meestal zeer duidelijk waarneembaar. Zelfs de (ac,a)-kom

binatie was altijd goed te herkennen, al was het allen al van

wege het feit dat bij deze stimuli weinig in de klank veran

derde wanneer de achtergrond- en de testklinker tegelijk 

aangeboden werden. Wal waren er veel klachten over vervorming 

wanneer de herhalingsfrekwentie van de testklinker hoog werd. 

Dit was aanleiding om het experiment met afzonderlijke klinkere 

(zie par.;.2) uit te voeren. Dat experiment is echter als 

eerste behandeld omdat de resultaten van dit en de volgende 

experimenten daaraan gerelateerd worden. 

Resultaten 

In de figuren op pagina 51 en volgende is het·percentage kor

rekte herkenning (P ) van de testklinker uitgezet tegen de c 
frekwentieverhouding van de grondtonen. In de eerste figuur (25) 

is het gemiddelde over alle acht klinkers gegeven en in de 

volgende (fig. 26a en 26b) de resultaten per klinkerkombinatie. 

Ter vergelijking is in elke figuur ook het percentage korrekte 

herkenning van de testklinker afzonderlijk (uit par. ;.2) 

uitgezet (stippellijn) en het gokkansnivo (streeplijn). 
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Wanneer de herkenning van de teatklinker in de kombinatie 

signifikant slechter ia dan de herkenning van deze klinker 

afzonderlijk, ia in de figuur de spreiding in het gemiddelde 

van dat meetpunt aangegeven. De verwisselingamatrices zijn 

ditmaal in de bijlagen opgenomen (bijlagen 5a en 5b) 

Uit de resultaten valt af te leiden dat er -enkele uitzon

deringen daargelaten- inderdaad geen toonhoogteäffekten op

treden. In vergelijking met de herkenbaarheid van de test

klinkers afzonderlijk, treedt alleen over het hele gebied 

een kleine afname van de herkenbaarheid op, die echter meestal 

binnen de spreiding van de gemiddelden valt. Alleen bij de 

/0/ en /6/ is een duidelijke afname van de herkenning waar 

te nemen. 

Uit de verwisselingsmatrioes blijkt dat de meeste verwisse

lingen weer optreden met klinkers, die een verwante formanten

struktwur hebben. 
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Korte bespreking van de resultaten 

De resultaten wijzen uit dat er -overeenkomstig de verwach

tingen- duidelijk geen sprake is van scheiding op basis van 

toonhoogtea Over het hele gebied ligt de herkenning wel iets 

lager dan die van de afzonderlijke klinkers, maar het verloop 

van de krommen voor de beide situaties is nagenoeg identiek. 

Gezien het feit dat experiment 2 is uitgevoerd v66r experiment 1 

(met afzonderlijke klinkers) is de wat lagere herkenningsscore 

mogelijk mede een gevolg van leereffekten. Een tweede mogelijke 

verklaring is een lichte vorm van maskering, dit zou vooral 

de relatief sterk afgenomen herkenning van de /9/ kunnen ver

klaren. De afname is namelijk wel signifikant, maar de beide 

kurven zijn gelijkvormig. De enige kombinatie, waarbij een 

duidelijk sterkere afname te zien is bij gelijke grondtonen 

is de (a:,O)-kombinatie. In de verwisselingsmatrioes (bijlage 5) 

is te zien dat de /0/ in deze gevallen het meest verwisseld 

wordt met de~/. Uit de ligging van de eerste twee formanten 
(zie bijlage 1) blijkt dat de centrale frekwentie van de tweede 

formant van de /~/ praktisch gelijk is aan de centrale frekwen

tie van de eerste formant van de achtergrondklinker /a:/. 

De eerste formant van de /0/ heeft daarentegen praktisch dezelf

de frekwentie als de eerste formant van de /3/. Hieruit blijkt 

dat het inderdaad zeer moeilijk zal zijn om de spektra van 

beide klinkers te scheiden wanneer er geen toonhoogteverschil 

is. Analoog blijkt ook de /ê/ het meest verwisseld te worden 

met de /o/. Dat om dezelfde reden de /a/ niet slechter herkend 

wordt is te begrijpen uit de mondelinge raakties van de proef

pereonent De klankverandering op het moment dat de /a/ ingezet 

wordt is blijkbaar zo typerend klein, dat we eerder moeten 

spreken van een detektie van de kombinatie dan van een herken

ning van de /a/. 

In het volgende experiment zal door de aanbiedingavorm (volledig 

simultaan) voorkomen worden dat de proefpersoon in de aangeboden 

stimulus één van de samenstellende klinkers afzonderlijk te 

horen krijgt. Wel wordt een van beide klinkere over alle sti

muli konstant gehouden, zodat de proefpersoon er slechts één 

hoeft te herkennen. 
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Het is dan de vraag of de proefpersoon in staat is om infor

matie over het spektrum van deze vaste klinker uit vorige 

stimuli, waar hij deze heeft kunnen herkennen, lang genoeg 

en voldoende :nauwkeurig kan bewaren om met behulp daarvan 

een aangeboden kombinatie te scheiden, of dat hij een beroep 

moet doen op toonhoogteverschillen. 
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3.4 Experiment 3 
De invloed van grondtoonfrekwentieverschillen op de scheiding 

van twee volledig simultane klinkers, waarvan één konstant ie 

Inleiding 

In het vorige experiment ie gebleken dat de proefpereonen in 

geval van gedeeltelijk simultane klinkere gebruik kunnen maken 

van informatie uit de aangeboden stimulus om de spektra en 

daarmee de klinkere te scheiden. In dit experiment worden beide 

klinkere volkomen gelijktijdig aangeboden en het ie nu de vraag 

of men informatie uit vorige stimuli kan gebruiken om twee 

klinkers, die op grond van verschil in grondtoonfrekwentie 

theoretisch niet te scheiden zijn, toch te herkennen. Indien 

dit niet zo is, zal bij gelijke of nagenoeg gelijke herhalinga

frekwentie een sterke afname van de herkenbaarheid van de test

klinker moeten optreden. 

Meetmethode en meetopstelling 

Het experiment is op dezelfde manier opgezet ale de vorige. 

De stimuli bestonden uit de klinker /as/ met een herhalinga

frekwentie van 150Hz, waarbij één van de andere acht klinkers, 

die ook in de vorige experimenten gebruikt zijn, volkomen 

gelijktijdig was opgeteld. Deze tweede klinker had een herha

lingefrekwentie uit de ook eerder gebruikte reeks van tien. 

De stimulusvorm is geschetst in figuur 27. 

j4-1oo ." .. -* 
Figuur 27. Stimulusvorm in experiment 3: volledig simultane 

klinkers. ~ : /as/ + testklinker 

De pauze tussen de stimuli is langer gemaakt omdat anders de 

tijd tussen het aanbieden van de testklinkers in vergelijking 

met het vorige experiment veel korter zou worden. 

De meetopstelling ie dezelfde als in de vorige experimenten, 

evenals de manier waarop de stimulusband is samengesteld. 

In de instruktie wordt de proefpersoon meegedeeld wat voor 

kombinaties aangeboden worden en wordt hem gevraagd alléén de 
testklinker te benoemen. Ook hier is gevraagd om in geval van 
onzekerheid te gokken. De gokkans ligt weer op 12,5 %. 
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Verder werd hem meegedeeld dat de band na 200 stimuli auto

matisch stop~en dat hij dan een korte pauzo kon nemen. 

V66r aanvang van het experiment, dat ongeveer twintig minuten 

duurde, kreeg de proefpersoon eerst alle negen klinkers te 

horen, gevolgddoor de acht mogelijke kombinaties, ieder met 

een grondtoonverschil van 4 semitonen. 

Raakties van proefpersonen 

De meeste proefpersonen vonden de taak minder moeilijk dan ze 

verwacht hadàen. Veel merKten op dat ze na enige tijd de vaste 

klinker /a:/ niet meer bewust waarnamen maar meestal alleen 

de tweede klinker hoorden. Een aantal proefpersonen beweerde 

tijdens de pauze dat er verkeerde stimuli in de reeks voor

kwamens zij meenden dat in deze gevallen de achtergrondklinker 

was weggevallen. Enkele van hen hebben op verzoek in het tweede 

geddelte ook aangegeven in welke gevallen zij dit waarnamen. 

In praktisch alle gevallen bleek de desbetreffende stimulus 

uit klinkers met gelijke herhalingsfrekwenties te bestaan. 

Resultaten 

Vooraf zij vermeld dat, toen de resultaten van de eerste zes 

proefpersonen geen duidelijke toonhoogteäffekten te zien gaven, 

besloten is het aantal proefpersonen tot tien te beperken en 

een volgend experiment op te zetten. 

Op de volgende pagina's worden de resultaten in grafiekvorm 

gegeven, waarbij ter vergelijking ook het oeroentags herkenning 

van de testklinker afzonderlijk voor deze tien proefpersonen 

met een stippellijn is aangagaven (afgeleid uit exp.1). 

Ook is het gokkansnivo aangegeven met een streeplijn. 

Wanneer we naar het gemiddelde over alle klinkers (fig.28) 

kijken, zien we een kleine afname van de herkenning bij gelijke 

herhalingsfrekwenties. Kijken we echter naar de resultaten per 

klinker (figuren 29a en 29b) dan zien we dat die afname vooral 

het gevolg is van de resultaten van /I/ als testklinker en dat 

er alleen bij /~/ en /y/ een klein toonhoogteäffekt optreedt. 

De herkenning van de /g/ is evenals in het vorige experiment 

over de hele linie sterk afgenomen. Verder zijn de krommen 

nagenoeg gelijk of gelijkvormig aan die van de herkenning van 

de afzonderlijke klinkers. De verwisselingamatrices zijn weer 

opgenomen in de bijlagen (bijlagen 5c en 5d). 
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Bespreking van de resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat de proefpersonen in staat zijn 

om het gegeven dat één van beide klinkere konstant ie te 

gebruiken om de testklinker te herkennen op bae~e van apek

trumverechil. De kurven blijken weer nagenoeg gelijk of gelijk

vormig te zijn met die van de herkenning van de afzonderlijke 

klinkers. Slechte in drie gevallen ie er een duidelijke afname 

te zien van de herkenning van de teatklinker bij gelijke grond

tonen. In die gevallen ie de spreiding in de meetpunten aange

geven. 

- de joj: De verklaring voor het optreden van de afname ie de

zelfde ale bij het vorige experiments in kombinatie met de 

/a:/ ie vooral de tweede formant moeilijk te onderscheiden in 

het spektrum (zie ook bijlage 4). Vanwege het feit dat de 

herkenning niet z6 sterk afneemt (niet tot de gokkans )) is de 

veronderstelling dat het een toonhoogteäffekt zou zijn niet 

gerechtvaardigd. 

- de /y/s Het diepste punt ie hier iets verechoven (net ale 

overigene in het vorige experiment) en ligt bij +1 semitoon. 

Op grond hiervan en het feit dat net ale bij de /0/ de herken

ning niet zo sterk afneemt ie het eerder te verklaren uit een 

moeilijker te scheiden spektrum dan uit een toonhoogteëffekt. 

- de /I/: Hier neemt de herkenning wel af tot bijna de gokkane, 

de klinker zelf kan echter bij een herhalingefrekwentie van 

150Hz al slecht herkend worden (zie par.3.2)·;· het blijft 

dus de vraag of dit een toonhoogteäffekt ie. 

Algemeen mogen we konkluderen dat voor deze stimuli eerder 

scheiding op basis van spektrumverschil wordt toegepast om 

de testklinker te herkennen dan scheiding op basis van toon

hoogteverschil. 

In het volgende experiment wordt geprobeerd de stimuli z6 

te maken, dat de proefprecon van tevoren niet weet welke twee 

klinkere de kombinatie bevat. 
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3.5 EXPERIMENT 4 
De invloed van grondtoonfrekwentieversohillen op de scheiding 

van twee variabele, volledig simultane klinkers 

Infe'üuns: 

In dit laatste experiment is geprobeerd de mogelijkheid uit 

te schakelen dat de proefpersoon informatie uit voorgaande 

stimuli kan gebruiken om een aangeboden kombinatie te herken

nen. De proefpersoon kende nu geen van de beide samenstellende 

klinkers en moest deze dus beide herkennen. Om het aantal 

mogelijke kombinatie& te beperken was de grondtoon van één 

van beide klinkers s~eeds 150Hz en zijn er slechts drie 

klinkerkombinaties gebruikt. Dit laatste leverde eohter een 
~ ~ ~ 

flinke verhoging op van de gokkans en gaf de proefpersonen de 

mogelijkheid om door slimme detektiestrategiän de gokkans nog 

verder op te voeren. Het effekt daarvan zal in de bespreking 

aan het eing van deze paragraaf behandeld worden. 

Meetmethode en meetopstelling 

De stimuli bestonden in dit experiment uit een volledig simul

tane kombinatie van twee versobillende van de drie klinkers 

/a/, /o/ en /i/. Voor deze klinkers werd gekozen op grond 

van hun zeer goede herkenbaarheid als funktie van de herhalinga

frekwentie (zie par.3.2). Er waren dus drie kombinatiee mogelijk, 

namelijk (a,i), (a,O) en (~,i). Omdat we eohter voor één van 

beide klinkers een vaste grondtoon kozen, speelt ook een rol 

welke van de twee deze grondtoon heeft modat er zes basiskom

binaties waren. Dit wordt in de tabel op pagina166 aangegeven 

door de volgorde van de klinkers in de notatie te verwisselens 

(a,i) geeft aan dat de grondtoonfrekwentie van de /a/ 150 Hz 

was en die van de /i/ variabel, terwijl dit bij (i,a) net anders-

om was. Voor de herhalingsfrekwenties werd weer uit dezelfde 

tien waarden van de vorige experimenten gekozen. Er ontston-

den zo 60 kombinaties, waarvan er eohter drie dubbel voor-

kwamen, namelijk die met gelijke grondtoon. Om elke kombina-

tie evenveel voor te laten komen, sohrapten we de helft van 

die speoiale gevallen, zodat er 57 versobillende kombinaties 

overbleven. De stimulusvorm was dezelfde als in het vorige ex

periment, alleen was de pauze verlengd tot 2 s (zie fig. 27, pag.56) 
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De stimuli werden in blokken van tien, gescheiden door een 

pieptoon, aangeboden en er was na elke vijf blokken een an

dere pieptoon opgenomen. De totale duur van het experiment 

was ongeveer een kwartier. Het experiment werd uitgevoerd 

door dezelfde vijftien proefpersonen van de voorgaande. 

Ook de meetopstelling bleef onveranderd. 

In de instruktie werd meegedeeld welke kombinaties aangeboden 

werden en werd gevraagd beide klinkers te benoemen. Toen de 

tweede proefpersoon het experiment tijdelijk moest staken omdat 

hij zijn koncentratie verloor, werd alle volgende proefpersonen 

ook meegedeeld dat ze in zo'n geval de band met behulp van de 

afstandsbediening konden stoppen. Verder werd ook hier erop 

aangedrongen om in alle gevallen een antwoord te geven, zono

dig door te gokken. 

V66raf kreeg elke proefpersoon de drie samenstellende klinkers 

afzonderlijk te horen, gevolgd door de drie mogelijke kombina

ties, ieder met drie verschillen in de herhalingsfrekwenties, 

en wel van +4, -4 en +4 semitonen, waarbij de vaste grondtoon 

over de klinkere gewisseld werd. 

Raakties van proefpersonen. 

De raakties van de proefpersonen op de vraag naar de moeilijk

heidegraad liepen sterk uiteens een klein aantal (3 of 4) 

vond het experiment erg moeilijk en te snel gaan en had moei

te zich te koncentreren. Voor anderon was het blijkbaar niet 

zo'n moeilijke opgave, deze maaktan overigene inderdaad ook 

weinig fouten. De meeeten vartelden dat zij tijdene do aan

bieding tamelijk snel áán van beide klinkere konden horen, 

zich dan koncentreerden op de tweede en deze dan later, 

soms zelfs na afloop van de stimulus in een soort "naklinken", 

waarnamen, waarbij het soma echter moeilijk was om de eerst 

herkende klinker nog te herinneren. Iedereen vertelde dat 

hij in enkele gevallen beiaA klinkere praktisch simultaan kon 

waarnemen, maar ook soms erg veel moeite had om snel over te 

schakelen van het horen van de ene klinker naar dat van de 

andere. Vijf proefpereonen vertelden dat ze een strategie 

hadden gevolgd voor het benoemens volgene hen konden ze altijd 

de /i/ herkennen wanneer deze in de stimulus aanwezig was en 
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konkludeerden op basis van het niet waarnemen van de /i/ dat 

de aangeboden kombinatie (a,~) moest zijn, zonder dat ze die 

echt moesten horen. Tenslotte meldden sommige proefpersonen 

een soort leereffekts zij vertelden dat ze na een aantal eti

muli als het ware een beeld gevormd hadden van de drie kombi

naties of van de drie klinkers, die dan op de stimulus "gepast" 

werden om deze te klassificeren. Aan de hand van deze raak

ties zullen we in de bespreking trachten de resultaten te 

verklaren. 

Resultaten 

Op de volgende pagina vindt u de resultaten in grafiekvorm, 

uitgezet per klinkerkombinatie en het totaalgemiddelde. 

Omdat er twee verschillende klinkers uit drie gekozen moeten 

worden, benoemd een proefpersoon er altijd minstens één goed, 

wanneer hij er willekeurig twee zou kiezen, daarom wordt ge

steld dat de kombinatie niet herkend is, wanneer één van de 

samenstellende klinkers niet goed herkend is. 

De resultaten zijn gescheiden voor de vijf proefpersonen mét 

de "/i/-strategie" (-o-) en de tien zonder deze strategie 

(-x-), omdat ze ieder een eigen interpretatie behoeven. 

Tevens is in de grafieken de bijbehorende gokkans uitgezet 

(----respektievelijk ------), die in de bespreking berekend 

zullen worden. In de resultatentabel op de pagina. daarrm staat 

het aantal malen dat een bepaalde klinker niet herkend is 

in een kombinatie; hierbij is ook aangegeven welke van de twee 

klinkers de vaste herhalingsfrekwentie had (de linkse in elke 

kolom). De getallen tussen haakjes in deze tabel hebben be

trekking op de vijf proefpersonen m~t de /i/-strategie en de 

andere op de overige tien proefpersonen 

We zien dat over de hele linie de herkenning door de proef

personen die de strategie volgden veel beter is dan die van 

de anderen. In de resultaten van de tien proefpereonen zonder /i/-.. 
strategie zien we voor alle klinkerkombinaties een duidelijke 

afname van de herkenning bij gelijke grondtoonfrekwenties. 

Ook bij het oktaaf is een afname te zien van de herkenning, . . 
In beide gevallen liggen de minima echter bij circa 70 % en 

daarmee vér boven het verwachte gokkansnivo. 
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Resultatentabel experiment 4a Volledig simultane klinkers. 

De getallen geven het aantal malen dat de boven de kolom 

staande klinker in de desbetreffende kombinatie niet herkend 

ia door de ~ proefpersonen zonder de /!/-strategie, àe ge

tallen tussen haakjee geven dit aantal voor de proefpereonen 

mét de /!/-strategie. De klinker links boven elke kolom had 

de vaste herhalingsfrekwentie van 150Hz, de andere had het 

aangegeven frekwentieversohil ~f met eerstgenoemde. 
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Bespreking van de resultaten 

In deze bespreking zullen eerst de gokkensen berekend worden 

voor het wel en niet toepassen van de voornoemde /i/-strategie. 

Vervolgens wordt aan de hand van de resultaten van de tien 

proefpersonen zonde~ /i/-strategie, bepaald wat de kans ià 

op het niet herkennen van een bepaalde klinker in een kombi

natie als funktie van het verschil in herhalingsfrekwentie. 

Daarmee zal getracht worden de theoretische verwachtingen te 

verifiären. Het laatste punt betreft een waarschijnlijke ver

klaring voor de onverwacht hoge scores in dit experiment. 

1 Wanneer er geen /i/-strategie wordt toegepast ia de gokkans 

;;,;%op grond van het feit dat er gekozen moet worden uit 

slechts drie kombinatie&. 

2 Wanneer een proefpersoon de /i/ altijd kan herkennen wanneer 

deze in een stimulus voorkomt en op grond daarvan konkludeert 

dat, wanneer hij de /i/ niet waarneemt, de aangeboden kombina

tie (a,~) moet zijn heeft hij 100% kans om deze laatste kom

binatie korrekt te detekteren. Wanneer hij de /i/ wel waar 

kan·nemen heeft hij 50% kans om de tweede klinker goed te 

gokken. Voor het totaal gemiddelde over de drie kombinatiea 

houdt dit in dat voor hem de gokkans op 66,7% komt te llggen. 

; Met behulp van de kanstheorie kan berekend worden wat, uitgaande 

van de meetresultaten voor de proefpersonen zonder /i/-atrategie, 

de kans is om een bepaalde klinker .!!!!! te herkennen in een 

stimulus waar deze deel van uitmaakt. Uit dit kansverloop 

kunnen de voorspellingen geverifieerd worden. 

Stel dat de kans om een klinker niet te herkennen in een sti

mulus, waar hij deel van uitmaakt, is p(k.), dan geldt voor 
~ 

het maken van een fout in de kombinatie (k.,kj): . ~ 

p ( k . V k . ) = p (k. ) + p (kj ) - p (k ./\ kj ) 
~ J ~ ~ 

Hierbij wordt opgemerkt dat in de grafieken (fig.;o) de kans 

op korrekte herkenning ia uitgezet duss 1 - p(kiV kj). 

We hebben al beeproken dat de kans om beide klinkera niet te 

herkennen gelijk is aan 0 dus: p(kiA kj) • 0 
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Uit het oplossen van p(ki) uit de drie vergelijkingen voor de 

drie klinkerkombina.ties volgt: 

Wanneer we deze kansen uitrekenen voor de resultaten van de 

tien proefpersonen zonder de. /!/-strategie vinden we: 

Af 
0 

(semi t. ) p(a) p('5) p(i) 

-8 0,01 0,02 o,oo 
-4 0,04 0,005 -0,005 
-2 0,00 0,01 0,005 
-1 0,04 0,05 0,015 

0 0,20 0,32 o, 14 
1 0,06 0,09 -0,04 
2 0,055 0,065 -0,035 
4 0,06 0,07 o,oo 
8 0,075 0,13 -0,015 

12 0,12 0,26 0,07 

De verklaring voor het optreden van negatieve kansen moet ge

zocht worden in de spreiding van de uitkomsten, die in de orde 

van 1 % ligt (voor Af j. 0) en ten gevolge van het optellen 
0 

en aftrekken in de bovenstaande formule absolute fouten in het 

resultaat kan opleveren die van de orde van 3 % zijn. Aan de 

hand van deee berekende resultaten wordt nu geprobeerd de ver

wachtingen te verifieren. Dit zal gedaan worden voor het gebied 

-4 '6f '+4 aemitonen, omdat bij hogere herhalingsfrekwenties 
0 

de herkenning van de klinkers afzonderlijk afPAm (zi~ 3.2). 

Bovendien wordt -gezien de bovenstaande getallen- aangenomen 

dat voor Ll f 
0 

> 1 herkenning afneemt tot een zeker plateau. 

De kanskrommen worden in eerste instantie Gaussvormig veronder

steld en worden benaderd met de funkties 

p (k
1
.!Á f) ... p(k.\t>o) + (p(k.\"')-p(iê.jeo));xp(-<Xö.f2

) 
0 J. J.l J! 0 

Nu kunnen de optimaal bij de resutaten passende waarden voor 

p(O),p(~) en ~gezocht worden. In eerste instantie wordt aan

genomen dat voor positieve en negatieve 6f waarden, verschil-
o 

lende optimale passingen gezocht moeten worden en we stellen 

in eerste benadering p(O) gelijk aan p(Af ~0) en kiezen voor 
0 

p(~) het gemiddelde van de resultaten voor ~f6 - 1,2 en 4 • 
Vervolgens wordt op basis van de kleinste kwadraten som de 

optimale~bepaald, waaruit het voor ons belangrijke 20% punt 

(80% korrekte herkenning) volgt. 



- 69 -

Gescheiden voor positieve en negatieve 1:. f (aangegeven met 0 en -), 
0 

wordt dan gevondens 

klinker 

: ~:~ 
; ~:~ 
~ ~:~ 

p(O) 

0,20 
0,20 

0,32 
0,32 

o, 14 
o, 14 

p(oo) 

0,058 
0,023 

0,028 
0,020 

-0,025 
0,005 

C( 0 t. 

4,42 
2,72 

1,54 
2,48 

2,24 

óf (2o:fo) semit. 
0 

0,6 
0,8 

1 '0 
0,8 

0,9 

Hierbij moeten we bedenken dat, gezien de spreiding van de meet

punten de gevonden waarde van ~ ook een grote spreiding heeft. 

Deze spreiding is vooral naar boven (groter dan de optimale 

waarde) erg groot. 

In een tweede benadering wordt gesteld dat de meetpunten sym

metrisch rond nul semitonen verschil moeten liggen, dat de drie 

krommen dezelfde waarde voor ~ moeten hebben, maar wel ieder 

een eigen kans p(O) en p(~) hebben. Het p(oo) nivo wordt hier 

bepaald uit het gemiddelde van de meetpunten voor 0< jbf I~ 4. 
0 

Voor de optimaal passende ~ onder deze voorwaarden wordt dan 

~- 2,4 gevonden, wat een 20% foutsoore bij nf = 0,8 semitoon 
0 

geeft. In figuur 31 zijn deze krommen aangegeven. Ook hier geldt 

dat~ niet veel kleiner maar wel veel groter dan~ t kan zijn. 
op • 

·~' '' [ 
~~~ o.. I 
n 

. ( 

; !- • •.• 

0.1 

_j 
••• 1.5 

... ,'\ 

lol 

fit 
/)/ .. 

';:~::: ::· ·~·• •••••••••• "'•u• •• .,;'f;.,,,,,,,,,, •••u•• oon •••• •u•••~•H•••••• • •••••• •••uou••••••··•~ 

r-·-~'·-. --+--·--+---+---+--

l.l 1.11 :t. I Z.S ll. I 3.5 
,_. 

!6 f0 llsemi tonen) 

Figuur 31. Optimale Gaussvormige passing (op basis van de klein
ste kwadraten som) op de berekende kans op het niet 
herkennen van een klinker in een volledig simultane 
konditie. 
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Tenslotte werd nog de theoretische verwachting (zie par.2.2) 

op de meetresultaten gepast. Hierbij wordt voor de kans op 

het niet herkennen van een klinker in een kombinatie met 

gelijke grondtonen, het gokkanenivo voor dit experiment (67%) 

gekozen. Met behulp van de komputer ie de optimaal bij alle 

meetpunten passende ~ bepaald. Hiervoor werd~ t = 3 gevonden, op • 
wat een 20% kans bij 0,7 semitoon geeft. In figuur 32 ie deze 

kromme getekend, samen met het gebied waarin de spreidingen 

van alle meetpunten vallen. Ook hier geldt dat ~ een grote 

spreiding naar boven heeft. 
! 

1. n 

R.; 

\ 

9. 4 

•. l 

•. ? 

8.1 

·. T 

. J ·· ·· · , ......... I···· ····---~----~I 
I I I.S 2.8 2.5 ! I 3.5 4.! 

•. t ~· 
I 

1.0 .. 

e.s 

Figuur 32. Optimale passing van de theoretiecho verwachtingen 
op de berekende kans op het niet herkennen van een 
een klinker ale funktie van zijn frekwentieverschil 
met een tweede klinker in een volledig simultane 
kombinatie. 

Uit de resultaten blijkt een duidelijk toonhoogteëffekt, dat 

echter minder sterk is dan verwacht was. De verklaring hier

voor moet waarschijnlijk gezocht worden in het kleine aantal 

verschillende klinkere dat gebruikt ie en het feit dat de 

formantstrukturen van deze klinkere sterk verschillen (zio 

bijlagen 1 en 2). Vooral de /i/ heeft een sterk van de andere 

twee klinkers verschillende formantligging. Zoals enkele proef

personen al meldden, is het waarschijnlijk dat na een aantal 

stimuli de proefpersoon scherpe spektrumbeelden van de drie 

klinkers of van de drie kombinaties in zijn geheugen kon 

vasthouden. Met deze afbeelding zou hij dan in staat zijn de 

kombinatie te herkennen of te detekteren. 
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Het feit dat de/'/ het slechtst herkend werd kan verklaard 

worden uit zijn formantenstruktuur. In bijlage 2 ia te zien 

dat voo~al de tweede formant een relatief klein maximum 

heeft (de bandbreedte ia erg groot, zie bijlage 1) waardoor 

deze in het spektrum van een volledig simultane kombinatie 

waarschijnlijk niet duidelijk te onderscheiden is. Wanneer 

we daarbij bedenken dat de formantliggingen van /a/ en /~/ 

niet veel verschillen is de slechte herkenning te begrijpen. 

Daarmee ia ook te verklaren dat de herkenning van deze klinker 

niet tot 100% stijgt voor grondtoonverschillen, groter dan 

1 aemitoon. 
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KONKLUSJES EN DISKUSSIE 

De konklusiea uit dit onderzoek kunnen in een aantal punten 

samengevat wordans 

De herkenningascore voor twee simultane klinkera 

blijkt in onze experimenten steeds onverwacht hoog te 

zijn. Met andere woorden: het interferentieëffekt van 

de ene klinker op de andere is onverwacht laag. 

Kennelijk ia het gehoor in staat, op grond van vergelij

king van een recent gevormd beeld van het spektrum van 

één klinker, uit het spektrale beeld van de som, zelfs 

op basis van onvolledige spektrale informatie, de klinkers 

te herkennen. 

Wanneer van de afzonderlijke klinkera geen recent beeld 

beschikbaar ia, dan wordt de herkenning van simultane 

klinkere signifikant beïnvloed door hun verschil in 

herhalingsfrekwentie. Bij grondtoonverachillen, kleiner 

dan 1 semitoon (6%) vinden we een afname van de herkennings

acore, die echter nog ver boven het gokkansnivo blijft. 

Voor verschillen, groter dan 1 semitoon ia de herkenninga

score praktisch 10o%. 

Verder ia gebleken dat de toegepaste synthesemethode vooral 

bij hogere herhalingafrekwentiea, de herkenning van de klinkera 

bemoeilijkt. De voorspellingen over toonhoogteëffekten voor 

oktaafverhoudingen van de grondtonen waren daarom niet goed 

te verifiëren. 

Ook waa,doordat alleen gevraagd werd de klinkera te benoem~n, 

niet na te gaan of er inderdaad een toonhoogteverschil werd 

waargenomen wanneer de klinkera te scheiden waren. 

Uit de resultaten blijkt dat de mogelijkheid tot herkenning 

van beide klinkers afhankelijk was van de kombinatie. Deels 

werd dit verwacht, maar het optreden van dit effekt bij gelijke 

grondtonen van beide klinkera ia meer het gevolg van de moge

lijkheid om in onze experimenten detektieatrategiën toe te 

passen. 

Tenslotte kon de voorspelling over het minimaal benodigde 

grondtoonverschil voor scheiding niet goed geverifieerd worden 

door de tamelijk grote spreiding in de meetresultaten. 
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Het blijft overigens een interesaante vraag of dezelfde expe

rimenten, uitgevoerd met proefpereonen z6nder experimentele 

ervaring eenzelfde herkenningeverloop zou geven. Enkele 

proefexperimenten met zulke (zgn. "naive") proefpersonen 

wektende indruk dat zij bijvoorbeeld al veel meer moeite 

hebben om de synthetische klinkere zélf te herkennen. 

Afsluitend kunnen we konkluderen dat er geen reden is om 

de theoretische verwachtingen te herzien. Wel is er een 

aanduiding dat het gehoor twee harmonische reeksen beter 

kan onderscheiden dan de resultaten van het onderzoek van 

Plomp (1964) doen vermoeden. 
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AANBEVELINGEN 

Voor nader onderzoek is het aan te bevelen eerst de synthese

methode te herzien. Een verbetering van de bestaande methode 

kan gebeuren door de pulsresponsies van de klinkerfilters 

volledig te laten uittrillen en een stationaire klinker te 

maken door deze trillingen periodiek op te tellen. Dit voor

komt diskontinu!teiten en zorgt ervoor dat er geen informatie 

verloren gaat. Ook komt deze manier waarschijnlijk meer over

een met de werkelijkheid, waarin het akoestisch filter ook 

nog natrilt wanneer de stembanden de volgende luchtstoot 

doorlaten. Een konsekwentie hiervan is wel dat opnieuw de 

klinkere wat betreft hun luidheid gelijk gesteld moeten worden 

en dat een nieuw experiment voor de herkenning van de afzon

derlijke klinkers als funktie van hun herhalingsfrekwentie 

moet worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van dit 

experiment kan dan het gebied gekozen worden waarin de herha

lingefrekwenties voor toonhoogteäxperimenten moeten liggen. 

Verder is het misschien ook beteD om voor de toonhoogteëffek

ten bij oktaafverhoudingen van de grondtonen afzonderlijke 

experimenten uit te voeren. Er kunnen dan veel kombinaties 

gebruikt worden zonder dat de experimenten te lang duren. 

Zoals uit dit onderzoek blijkt zijn toonhoogteäffekten het 

beet te meten in een volledig simultane konditie, waarbij 

de proefpersoon geen à priori kennis heeft over de beide 

klinkere waaruit de kombinatie bestaat. 

Het is misschien ook interessant deze experimenten uit te 

voeren met gehoorgestoorden. IIet ie namelijk bekend dat dezen 

meer moeite hebben met het scheiden van simultane geluidon dan 

normaalhorenden. Nagegaan zou kunnen worden of dit veroor

zaakt wordt door een slechter frekwentie-oploseend vermogen 

van hun gehoor. 

Tenslotte is het ontwikkelen van een komputerprogramma dat 

voor elke klinkerkombinatie de mogelijkheid op korrekte her

kenning van beide klinkers kan voorepellen waarschijnlijk erg 

nuttig voor de verifikatie van verwachtingen. 
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Lijst van bijlagen 

Bijlage 1: Klinkerdriehoek, centrale formantfrekwenties on 
-bandbreedten, optimale herhalingsfrekwentie en 
totale duur voor optimale herkenning van de klinkers 
volgens Govaerts (uitvouwblad) 

Bijlage 2: De eerste 20 me van de pulsresponsies van de negen 
klinkerfilters. 

Bijlage; a, ben cr.Amplitude-spektra tot 5 kHz van de negen 
in de experimenten gebruikte klinkers. 

Bijlage 4 a t/m d 1 Amplitude-spektra tot 2,5 kHz van de klin
kerkombinatie (ar,~) voor de tien gebruikte frekwen
verschillen. 

Bijlage 5 a en b: Verwisselingamatrices van experiment 2: 
gedeeltelijk simultane klinkers. 

Bijlage 5 c en d: Verwisselingamatrices van experiment ;: 
volledig simultane klinkers, waarvan één konstant ie. 
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Bijlage 1 Klinkerdriehoek (F1 , F2 -vlak), centrale formant

frakwenties en formantbandbreedten (F. resp. B.) 
1 1 

herhalingsfrekwelltlA an totale duur voor optimale 

herkeurling (uit Govaarts, 1974) 
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Bijlage 4a.. 

FREKWENTIE (kHz) 

Amplitude-spektrum tot 2,5 kHz van de kombinatie 
(a.:,~) voor versohillende wa.a.rden van de herhalinga
frekwentie van de /:l/. Boven in de figuren is 
telkens de harmonische reeks van beide grondtonen 
aangegeven. 



.._, I 

fa: 151 - -+- --t - 1 -- --t--+ ---r----+---+----+----+-~ ---+----l---1----

f;, 135 -+--1----r--- I- --+---+----1 -------+---+----~-

w 
0 
::I 
1-
..J 
ll. 
:::2 
<( 

w 
> 
w 
~ _ __.,._ _____________________ ~ ____________ _..... _______ ~---

~ 
..J 
w 
a: 

0 

fa: 151 ---+------+---- + 
f :1 142 --+---+ - -1-- - +----+---!---+--+--+--+---+--+-

f 
20d8 

~ 

0 

2.5 

2.5 

fa: 151-+---+---+---+-----t---J----- -+---+--+---------"!-----+- -+- +
f;, 151 --+----+---+---+---- -+-+-- --+---+--+----+--

t 
20dB 

+ 

--- -----"··-··--- -·-- ---------- .. __________ ...._ _____ -~-~--·-··--------~------- ·-- ---------- ------ ---~-
0 .5 1 1.5 2 2.5 

FREKWENTIE (kHz) 

"Bijlage 4 b 



B 8 

fa: 151 +---+-----'l-----+c--t------+----1--+------'k---+- -+-------'l----+-+---t-----+-
1~161~ 1 ~--~~--~--k---~e---~~-->---4---4---+----~-~ 

~ 
20dB 

w 
0 
:::) 
1-
...J 
a. 
:i 

"' w 
> w 
~ 
...J 
w 
a:: 

• 

~~ 

I~~ -----------
0 

fa: 1 51 ~--+--~____,,___-+--\- +------+ 
'~ 166 -+----+------+-- ----+----- -- +--+----+---+---+---+---1----1----+- --+----

+ 
20dB 

! 

2.5 

0 2.5 

f,.,1 51 +---+----4----t--+- .,.._.._--1---+---+--~--1- --~----~1----+--+----1 

f:~19 2 --+--+- ---+ ------1----1----- ---/1---l- ------+-- -1-------+-------+---

f 
20dB 

~ 

...__. ____ _,_ ___________ _ --------·-
0 .5 1 1.5 2 2.5 

. FREKWENTIE (kHz) 

Bijlage 4° 



B 9 

fa: 151--+---t--l----t-----t--+---+--t--+--l---t---+--+---+---l--+----+---l 
f~ 238-+----+-----+----+-----+----+------+----+-----4-----+-----f~ 

~ 
20dB 

w 
0 
::J 
!:: 
..J 
Cl. 
::::E 
ct 
w 
> w 
~ 
..J 
w 
a: 

1 

.. _______ __ 
0 

fa: 151 +---l-----+----+---+-----1---+---+---l---+--+--+---+----+---+--
f~ 294-+----t--·--+-- +----+---·---+-- ---+----

t 
20dB 

1 

0 .5 1 1.5 2 

FREKWENTIE (kHz) 

Bijlage 4d 

2.5 

2.5 



! 

B 10 

benoemd (%) _____". 

Af.,= ... Bsemit Af0=-~ semit. - --"_-.. 

I 32 8 - .-=:-... - ----~ 

I 94.~ ~.3 

y ~~1 8 1,3 
~- ·-- ·-- 1 ~;} ;3 

I 'l,'f '1,3 ~'··1 L, 1'2 .;!.) 4 
.. --!.. 1---- f- .. 

I -1,1 !l,'f a~'t 4 5",3 4 
[ 100 ( -i,:S q1.~ s) 

a I \) ~ 51,3 :)1,:~ I a 5;~ 1~.1 'f8,1 1a,.,. '2.,~ 

a ..-too a 1oo 

J -1,) f38,f :::> -lot. 
-----

u 4 M u ..-1,.3 -1,3 t;'f,3 

i y I E a a :> u x I y I E a • :::> u x 
At.= -2. semit. A f.=--1 semit. 

I q),1 (1 
. 

94.? 4 I 
.. -

L i--· 
~.) i.~ 

'-'---· ~---

y "·1 9.~ 

I b,1 ll ~~ 1,'3 ~o.1 '\;3 
-· ~---~ f--

I 
"" 

"'~.1- '74.1 1,1 -1, 1,3 4 

[ -'1,3 ~':f,3 --t,-; E: 14,1 4 -1,) 

a 'ï1 ,'$ 3Ra 4 a '!.f 'u 2-1,3 6,1 
....... ····-- --· ---- r-·-

a -i(IO a -too 
- 1-- - - f ................. --

) 

~~1~y 
-~.~ -J,r _ _, --------- ---- _____ .. _ 

f-"-----

u 1,) 1,) ~.1 g2 
-

~ I E a a ::> u 

:> 
'·~ $,3 ~ --.. -- f-· 

u ·1.1 
I 

~~a l 
' 

I y I ( a a I :> u C>< 
Bijlage 5a. Verwisselinga matrices van experiment 2: ged~el teli,jk 

simultane klinkers. De getallen in de kolom met X 
geven het procentuele aantal malen dat de klinker 
in de desbetreffende rij niet benoemd werd. 
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Bijlage 5b. Verwisselingamatrices van experiment 2t gedeeltelijk 

simultane klinkers 
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Bijlage 5°. Verwisselingamatrices van experiment 3: volledig 

simultane klinkers, waarvan 'én konstant. 
De getallen in de kolom, gemerkt met X geven het 
procentuele aantal malen dat de klinker niet benoemd 
werd. 
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Bijlage 5d. Verwieselingsmatrioes van experiment ;s volledig 

simultane klinkers, waarvan á'n konstant ie. 
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