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Inleiding. 

Door Drs.A.F.V. van Katwijk is voor consonantfonemen 

aangetoond dat de prevocalische consonant meer tot de 

perceptie van spraaK bijdraagt dan de postvoca~ische. 

Op grond van de aanname dat die deJ.en van de spraak, 

die voor de perceptie van spraak het belangrijkst zijn, 

bij de uitspraak ook de meeste energie mee krijgen, 

verwacht men dat de prevocalische consonant fysisch meer 

energie zal hebben en perceptief luider zal zijn. 

Resultaten die in deze richting wijzen zijn gevonden: 

voor de innervatie-energie door Victoria Fromkin, 

voor het verschil in geluidsdruk door Fairbanks en 

Miron, 

voor het verschil in amplitude en duur van geluids

druk door Jeanne' Subtelny, Worth en Sakuda, 

en voor het verschil in volumesnelheidsverschijnselen 

door Isshiki en Ringel. 

Het doel van het onde.i:·havige onderzoek is om na te gaan; 

1. of de prevocalische consonant een grotere 

perceptieve luidheid heeft dan de postvocalische 

consonant onder overigens gelijke omstandigheden. 

(Hoofdstuk I) 

2. of de prevocalische consonant eeu grotere 

gemiddelde amplitude en/of een langere duur 

zal hebben dan de postvocalische consonant 

onder overigens gelijke .. omstandigheden. (Hoofstuk II) 

3. of proefpersonen, wanneer zij in gesynthetiseerde taal 

taaluitingen naar willekeur de duur en luidheid van de 

pre- en pos~vocalische consonant kunnen insteJ.J.en, er 

de voorkeur aan geven dit zodanig te doen dat de pre

vocalische consonant een grotere amplitude .en/of duur 

bezit dan de postvocalische consonant. ( Hoofdstuk III) 
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In ~et vervolg van dit verslag zullen pre-en; post-
. ' 

vocalische consonant met respectievelijk c
1 

'en c2 
worden aangeduid. 
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\ 
1. Drempelmetingen ter bepaling van het perdeptieve 

luidheidsverschil tussen c_, en c2. 

1.1 De meetmethode 

De verwachting dat de <.:
1 

een gro\.e.i:·e perceptieve 

lu..i.dlleid zal hebben dan de 1,;_ , gaan we tvetsen 
~ 

me:.. i>e.Uu..1..p var~ ar~..-.peJ.me-cingeii.. 

Hiertoe gaan we uit van het op de band (gesloten 

lus) vastgelegde signaal. Dit wordt parallel 

door twee electrouiscne poorten (Admiraal; 

AnaJ.oge segementa'tor ~oor geJ.uidsas.1alyse) gel~id, 

die respectievelijk de c
1 

en C 
2 

uitpoorten. 

Nadat dit signaal een verzwakker is gepasseerd 

wordt het via een koptelefoon ii-:. eeu geJ..uidçlic.ui.e 

box beluisterd. Met behulp van de verzwakker kan 

nu de drempel van c
1 

en c2 worden bepaald en het 

luidheidsverschil in Db worden afgelezen. 

Het uitpoorten van de consonanten geschiedt behalve 

auditief ook visueel door middel van een dubbel 

straal-oscillograaf die de poortfunctie op het 

spraaksignaal projectee.rt. Omdat het signaal van 

de bandrecorder te zwak is, is in de keten ten

slotte nog een versterker opgenomen. 

---c poort I ï-----------ï 
bandlus oscillograaf ver

s ter 
ker 

1 1 
1 ver- 1 

9 s 1 zwak- 1 
1 ker 1 
1 1 
1 1 
L..-----------..J 

poort II 
geluiddichte box 



pop 

suus 

snoes 

kok 

trad 

l 
1.2 De Meetresultaten 

Door acht verschillende proefpersonen ziJn korte 

zinnen uitgesproken met de woorden /pop/, /suus/, 

/snoes/, /kok/,en/trad/. Het zijn alle woorden van 

66n syllabe met hetzelfde foneem voor c1 en c2• 

Dit laatste is een eià om het vergelijken mogelijk 

te maken. Deze woorden zijn tweemaal, ~l. één maal 

beklemtoond en éénmaal onbeklemtoond uitgesproken. 

We beschouwen elke meetserie, dit zijn binnen één 

experiment de resultaten van de verschillende sprekers 

die het te on~erzoeken spraakmateriaal leverden, of 

binnen één experiment de uitspraken van een reeks 

proefpersonen, als een steekproef uit een oneindig 

grote populatie, en bepalen het steekproefgemiddelde. 

Dit steekproefgemiddelde i is in goede benadering 

een element uit een normale verdeling. Hiervan maken 

we gebruik om met behulp van de student's t-verdeling 

een tweezijdig betrouwbaarheidsinterval ( =5%) of 

de eenzijdige overschrijdingskans van het populatie-

. gemiddelde/Ute bepalen. Alleen het woord /trad/ is 

enkel onbeklemtoond uitgesproken. We kennen het 

luidheidsverschil een positief teken toe als de c1 
luider is dan de c2• Met de "s" wordt de spreiding 

bedoeld. Met n.s. (niet significant) wordt bedoeld 

dat de eenzijdige overschrijdingskans kleiner is dan 

90%. 

Tabel 1. Luidheidsverschil tussen c1 en c2~ 

beklemt. onbeklemt. - ·_·betr. interval ~· s 

+a,5 Db +1,2 Db +0,9 Db 2,2 Db -0,5 tot +2,2 Db 
+0,9 Db -1,2 ::ïit> -o,z. -· 3,i+ Db -1 ,9 tot +1,5 Db JJU 

+1,0 Db +291 Db +1,5 Db 3,2 Db -o, 1 tot +3, 1 Db 
+2,9 Db +2,9 Db +2,9 Db 3, 1 Db +1,4 tot +4,4 Db .., ______ 

-o,6 Db -.Q,6 Db a,3 Db -2,9 tot +1,8 Db 

'/u 

;u >o 
n.s. 
/u >o 
/u >o 
n.s. 
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De resultaten in Tabel 1 zijn nogal onzeker. Dit 

. blijkt uit de grote spreiding en het feit dat niet 

alle u's significant groter zijn dan één. Men zou 

een spreiding verwachten in de grootte-orde van 0,5 

tot 1 Db. 

(Domburg: Het juist waarneembare luidheidsverschil). 

Uit de resultaten blijkt dus dat bepalen van het 

luidheidsverschil een moeilijk proces is. Dit is in over

eenstemming met het feit dat bij oriënterende metingen 

·aan onverzwakte signalen evenmin een duidelijke uit

spraak kon worden gedaan. 

2. Amplitude en duur van c1 en c2• 

2.1 De meetmethode. 

Behalve de verwachting dat de c
1 

perceptief luider 

zal zijn is er ook de verwachting dat deze gemiddeld 

een grotere amplitude zal hebben en/of een grotere 

duur. Een een voudig te meten grootheid .die een aan

W1Jzing in deze richting kan geven is het produkt 

gemiddelde amplitude-duur. Dit houdt verband met het 

woord "of" in de voorgaande veronderstelling, want 

aangezien het gehoor bij deze korte signalen (200 

msec.) het signaal integreert nemen we aan dat een korter 

kortere duur en een grotere amplitude elkaar compenseren 

en dus dezelfde perceprieve luidheid tot gevolg kunnen 

hebben. Of de twee veronderstellingen met elkaar 

verband houden zal moeten blijken uit de verge-

lijking van de resultaten van dit experiment met 

die uit h~t voorg~~~~e hoofdstuk. We noemen het 

produkt gem. ampl.-duur, Ät. 
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Langs auditieve en visuele weg wordt weer een der con

sonanten uitgepoort en vervolgens dubbelzijdig gelijkge

richt en geintegreerd. De spanning die over de condensator 

van de integrator wordt gemeten is dan een maat voor Ä~ •. 
De evenredigheid valt eruit als we de waarde voor c1 
delen door die voor c2 • Zo vinden we hhet quotient (Ät)1j 

(Ät)2. Volgens onze verwachting zal dit dus groter dan 1 

moeten zijn. De schakeling is nog uitgebreid met ee~ 

schakelaar besturing die·er voor zorg draagt dat slechts 

tijdens één omwenteling_ van de bandlus het signaal tot de 

integrator wordt toegelaten en dat vlak voor de volgende 

meting de condensator van de integrator weer wordt ontladen. 

Deze nieuwe meting kan door een gewone drukknop gestart 

worden. 

band lus 
Ç7 

oscillograaf 

poort 
__n_ 

u e -
zjjdig 
gel].)'lc-
richter 

poort- schäke
~-=~~=t laarbe-

t 
1 

---1 

inte
grator 0 

BVM 

Figuur 2. drukknop sturin 

2.2 De meetresultaten. 

Er"is in dit experiment gemeten aan hetzelfde materiaal 

als in het vorige hoofdstuk. Daarnaast zijn metingen 

gedaan aan een drietal losse woorden di~ nnn~ ze~ ~er

schillende proefpersonen zijn uitgesproken. 
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Tabel 2. De x, gemeten aan woorden die in zinsverband 

zijn uitgesproken. 

-beklemt. onbeklemt. x /u 
1, 2 1,3 1 t 1 U>1 

1,63 1 ,48 1 ,55 tot ;u71 

1 ,51 1 ,50 1,51 1 ,45 tot 1,55 ;u.>1 

2,04 1,60 1, 81 1,73 tot 1,90 ;u>1 

----- 1,01 1 ,01 0,98 tot 1,04 n.s. 

Tabel 3. De x 2 semeten aan woorden die los zijn 

uitsesproken. 
- betr.interval ;u x 

0,83 o,66 tot 1 ,03 ;u 1 

0,71 0,58 tot o,84 r< 1 

0,94 0,72 tot 1 ,23 n.s. 

In tabellen 2 en 3 wordt met x het quotient (lt)1/ (Ät)2 

bedoeld. Voor het middelen 'van deze quotienten . . 

en het bepalen van het betrouwvaarheidsinterval is 

niet met x maar m~t log x gewerkt. Dit is gedaan om de 

resultaten met die van tabel 1 te kunnen vergelijken. 

Namelijk omdat de luidheid uitgedrukt in Db's evenredig 

is met de logarithme van de amplitude is het luidsverschil 

evenredig met de logarithme van haar quotient van de te 

vergelijken amplituden. Deze amplituden zijn, zoals in 

2.1 gemotiveerd is, over de tijd geintegreerd. De waarden 

voor i in de tabellen 2 en 3 zijn gevonden door het terug

zoeken van de'log x .• Voor het bepalen van de betrouwbaar

heidsintervallen is op gelijksoortige wijze te werk:gegaan. 
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3. Amplitude-en tijdsduur instellingen in gesyntheti~ 

seerde taaluitingen. 

3.1 De meetmethode. 

Bij deze meting wordt gebruik gemaakt van de spraak

synthetisator IPOVOX-II. Met dit apparaat kan een 

taaluiting van maximaal 10 fonemen worden gesyntheti

seerd. De programmering kan z6 geschieden dat tijdens 

het beluisteren van de taaluiting de parameters van 

één der fonemen gewijzigd kunnen worden. Van deze 

eigenschap is gebruik gemàakt om proefpersonen in 

staat te stellen juist dié'amplitude óf lengte te 

kiezen die hen voor de op dat moment variabel gemaakte 

consonant het meest natuurlijk klinkt.In dit experiment 

hebben we alleen de stemloze fricatief s beschouwd 

omdat daarvan de beste resultaten te verwachten zijn. 

De reden hiervan is dat de s een lange consonant is, die 

eenvoudig te synthetiseren is (dit in tegenstelling 

tot b.v. de g) en die lang van duur is waardoor een 

kleine tijdsvariatie zich niet zm kritisch in de 

luidheid zal uiten. De proef bestaat uit drie meet

series die niet als zodanig waren gepland maar die o.a. 

het gevolg zijn van klachten, die de proefpersonen 

hadden ten aanzien van de verstaanbaarheid van de 

gesynthetiseerde spraak. 

3.2 Meetresultaten. 

1e meetserie; 

In deze meting wordt de frase /~uu~ eet/ aangeboden, 

met de klemtoon op /eet/. De synthese wordt uitge-

voerd met behulp van de gegevens die de heren Slis 

en van Katwijk voor de spraaksynthese hebben ver

zameld. De duur van de consonanten zal worden aan

gegeven in milliseconden en de amplitude in aantal 

Db's dat het maximale uitgangssignaal van de syntheti

sator is verzwakt, voorzien van een minteken. De ampli-

tude is dus een relatieve grootheid. 
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In de uitgangssituatie bezitten zowel C~ als c2 een 

duur van 115 msec. en een amplitude van -6 Db. 

(Ook de vocalen /y/ en /e/ hebben deze amplitude). 

Bij instandhouding van de waarden voor de c1 wordt 

dan de proefpersoon verzocht bij respectievelijke 

amplitudes van -6 en -10 Db de duur, en bij respectieve

lijke duur van 115 en 70 msec. de amplitude van de c2 
in te stellen. Ditzelfde wordt eveneens voor c1 gedaan 

met handhaving van de oorspronkelijke waarden van c2 • 

De proef werd uitgevoerd door 14 proefpersonen. 

Alleen de meetresultaten waarbij 6f de gefixeerde 

amplitudes 6f de gefixeerde duur gelijk waren zullen 

worden vermeld, aangezien slechts bij deze resultaten 

de respectievelijke duur en amplitude van c1 en c2 
met elkaar kunnen worden vergeleken. De overige metingen 

hadden tot doel te toetsen of de veronderstelling, dat 

een grotere amplitude een kortere duur zal compenseren 

(zie eerste alinia van 2.1) juist is. Dit bleek inder-

daad duidelijk het geval te zijn. In de onderstaande tabel 

van meetresultaten zal de door de proefpersoon ingestelde 

waarde onderstreept worden. De andere waarden waren tijdens 

de proef gefixeerd. 

115 

Tabel 4. Door proefpersonen ingestelde gemiddelde ~uur 

en amplitude. 

Ampl. c2 s betr. int. 

msec -6 Db -6 Db 24 msec 94 tot 123 msec 

19..2 msec -6 Db -6 Db 27 msec 87 tot 119 msec 

115 msec -~b -6 Db- 3,7 Db -11,1 tot-6,6 Db 

115 msec -6 Db -2,_?Qb 1,6 Db -10,2 tot-8.-:s Db 
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Er.deden zich bij deze meetserie de volgende moeilijkheden voor: 

a. De frase werd slecht verstaan. De /y/ werd vaak waar

genomen als /<R/~of /I/ en de /e/ werd verstaan als 

/:,/ en /<R/. 
b. Omdat de frase een deel van een zin behoorde te zijn 

was er geen pauze gemaakt tussen /Suus/ en /eet/. 

Dit vonden veel proefpersonen hinderlijk. 

c. Men vond over het algemeen de verdeling van de lengte

instelling te fijn en die van de amplitude-instelling 

te grof. 

d. Men had last van het feit dat de lengtevariatie van de 

consonant ook de intonatie beinvloedde. 

De cijfers geven hierbij aan het aantal malen dat een 

proefpersoon deze bepaalde combinatie verkoos. 

2e Meetserie. 

Teneinde de bezwaren a. en b. teniet te doen is in de 

tweede meetserie uitgegaan van de frase /Suus at/ met 

de klemtoon op /at/. Er is nu een pauze van 30 msec 

tussen de twee woorden gevoegd. Dit introduceerde echter 

het bezwaar dat de duurverandering van c2 gepaard gaat 

met een ritmeverandering; sommige proefpersonen willen 

de verkorting van c2 graag gecompenseerd zien door een 

verlenging van de pauze tussen /Suus/ en /at/. Ook het 

bezwaar d. is in deze situatie verholpen. 

De proefpersonen werden verzocht bij gefixeerde amplitude 

(-6 Db),de lengte, en bij gefixeerde lengte {115 msec) de 

amplitude in te stellen van zowel de c 1 als de c2 • 
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1 
Tabel 2· Ins:tellingen van Eroef-

i 
Eersonen voor de duur van 01~ 

.2.2.!. 

145 0 0 0 0 0 0 /ó 
130 0 0 2 2 3 /<!!" 0 

115 1 0 1 1 er 
/ 

0 0 

100 0 0 1 /.{ 0 0 0 

85 0 0 /ó 1 1 1 0 

70 0 ,,R)/ 0 0 0 0 0 
/ 

60 . <Y' .. o 0 
/ 

0 0 0 0 

60 70 85 100 115 130 145 

duur o2 

gemiddeld quotient o1/o2 ; 1,15 

96% betrouwbaarheid dat het 

populatiegemiddelde groter is 

dan 1. 

Betrouwbaarheidsinterval; 

o,98 - 1,35 

' Tabel 6. Instell~ngen van :eroef-

Eersonen voor deiam:eli:tude van 

.2.1 

- 3 
- 6 

-10 

-15 

-20 

en o2 • 

0 0 0 0 /ó' 
0 0 8 1/ 

·/ 0 

0 0 /'7' 0 0 

0 ,,,,cf' 1 0 0 

.Af' 0 0 0 0 

,-2Ö -15 -10 -6 -3 

amplitude 02 

gemiddeld amplitude verschil 

0
1
-o

2 
; 1 , 8 Db. 

99% betrouwbaarheid dat het 

populatiegemiddelde groter is 

dan o. 

Betrouwbaarheidsinterval; 

0,25 - 3;35 Db. 

De;diago~aal. vormt de scheiding tussen enerzijds het gebied 

waar duur o1 duur o2 respectievelijk amplitude o1 amplitude o2 
(linksboven), en anderzijds het gebied waar het tegengestelde 

geldt (rechtsonder) • 

. Aan deze meetserie hebben 15 proefpersonen deelgenomen, waarvan 

10 ook aan de eerste serie. De cijfers in bovenstaande tabellen 

geven weer aan het aantal proefpersonen dat deze combinatie verkoos. 

Deze tweede meetserie bestond dus uit twee stappen; 1e het instellen 

van o2 , 2e het instellen van o1 • Ter vergelijking met de eerste 

meetserie zullen we apart ·.nog de gegevens vermelden van de eerste 

·stap en wel op dezelfde wijze è:l.Lb ~u -caoe.l 4. 
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' Tabel 7. Door proefpersonen ingestelde gemiddeÜie duur en amplitude. 

lengte c1 lengte c2 ampl. c1 s betr.int. 

115 msec 99,3 msec -6 Db 

115 msec 115 msec -6 Db 

-6 Db 

.:.9,7Db -
5,5 msec 96 tot 103 msec 

0,73 Db -10,1 tot -9,3 Db 

3e Meetserie. 

De derde meetserie is uitgevoerd op gelijke wijze als de tweedè 

met dit verschil dat de frase tot een volledige zin is gemaakt; 

/Suus at pap/ (met de klemtoon op /pap/) en dat de pauze tussen 

/Suus/ en /at/ tot 50 msec werd vergroot. 

Tabel 8. Instellingen van proefper

sonen voor de duur van c.1 en c2.=.. 

Tabel 9. Ins.tellingen van proe !

personen voor de amplitude van 

f 1 en C2.=.. 
11+5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

·130 0 0 0 0 1 0 0 
-3 0 0 1 0 y 

115 0 0 1 . 0 2 1 />/ 
-6 0 0 3/ ~ 0 

100 0 0 2 1 1 /et' 0 -10 0 2 /'+ 0 0 
85 1 0 0 0 /~ 0 0 

-15 0 1/ 0 0 0 
70 0 0 0 °/ <5' 0 0 0 / 

-20 ,,ef 0 0 0 .0 
/ 

40 50 60 70 85 100 115 ...;20 -15 -10-6 -3 

duur c2 amplitude c2 

Gemiddeld quotient C1/C2. ; 1'41 Gemiddeld amplitudeverschil 

c 1-c2 ; 2,4 Db. 

Betrouwbaarheidsinterval; Betrouwbaarheidsinterval; 

1,2.1 - 1,6'+ 0,71+ - '+,10 Db 

99,95% betrouwbaarheid dat het 99,75% betrouwbaarheid dat het 

populatiegemiddelde groter is populatiegemiddelde groter is 

dan 1. dan o. 
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Evenals blj de tweede meetserie geven we apart de resultaten 

van de eerste stap; 

Tabel 10. Door proefpersonen ingestelde gemiddelde duur 

en amplitude. 

duur c2 ampl. c1 s betr.int. 

115 msec 

115 msec 

...z2. mse c -6 Db -6 Db 17 msec 

2,7 Db 

64 tot 86 msec 

115 msec -6 Db -10,9 Db 

Een algemeen nadeel bij de metingen in dit hoofdstuk is het feit 

dat de synthetische spraak zijn kunstmatige karakter behoudt en 

dat de proefpersoon nooit de indruk kan krijgen dat de aange

boden frase of zin door een menselijke stem is voortgebracht. 

4. Conclusies. 

4.1 Bespreking van de meetresultaten. 

Beschouwen we de resultaten in tabel 1, dan valt allereerst op 

dat er geen duidelijk verschil optreedt als het woord al of 

niet beklemtoond wordt uitgesproken. Voorts bezitten alleen 

de woorden /kok/ en /snoes/ een duidelijk significant luidere 

c1 , bovendien hebben /suus/ en /trad/ zelfs gemiddeld een 

luidere c2, alhoewel niet significant. 

,,, 

Beschouwen we nu tabel 2, dan blijkt dat op het woord /trad/ 

na, alle woorden aan de verwachting beantwoorden. Echter 

vergelijking met tabel 1 doet inzien dat er nauwelijks 

verbanden bestaan tussen de resultaten van deze beide metingen; 

we durven nog niet te zeggen: "tussen de perceptieve 

luidheid en de Ät. 11 

Een verschil tussen de twee genoemde experimenten dat 

niet nodig was geweest is nl. de meetopstelling. 
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Deze verschillende opstellingen hadden makkelijk tot ~én 

opstelling geintegreerd kunnen worden. Dan hadden de 

consonanten voor beide metingen ook maar éénmaal uitgepoort 

behoeven te worden. Een groot nadeel van het uitpoorten 

is nl. dat het niet eenduidig is omdat de scheiding 

tussen consonant en vocaal niet altijd scherp is gede

finieerd. De los uitgespro~en woorden geven een bijzonder 

resultaat (tabel 3.) 
We zien dat het gemiddelde steeds kleiner is dan n en dat 

dit voor /fuif/ en /sijs/ zelfs significant is. We zouden 

dit effect kunnen verklaren door aan te nemen dat wanneer 

de innervatie van de articulatoren is opgehouden, de klank

vorming door mechanische inertia nog even blijft voort

duren. Een aanwijzing hiervoor is dat Victoria Fromkin 

heeft gevonden dat de innervatie van postvocalische 

bilabiale consonanten in geisoleerd gesproken monosyllaben 

korter duurt dan die van prevocalische.(V. Fromkin; Neuro

muscular Specification of Linguistic Units). 

De meetresultaten die in tabel 4 zijn weergegeven dragen niet 

bij tot de veronderstelling dat c1 een grotere amplitude of 

lengte zou hebben dan c2 • Dit is waarschijnlijk een gevolg 

van de bezwaren die bij deze meting aan het licht zijn ge

treden. De hieropvolgende tweede meetserie waarbij de meeste 

bezwaren zijn verholpen levert al direkt een significant 

positief resultaat (zie tabel 5 en 6), een resultaat dat 

~nog duidelijker positief wordt als de frase verlengd wordt tot 

zin, (zie tabel 8 en 9). Om nog apart de instelling van c2 
te kunnen beschouwen bij gefixeerde c1 zijn de tabellen 7 en 

10 opgenomen. Zij tonen dat reeds bij de eerste stap de c2 
zwakker respectievelijk korter wordt ingesteld dan de c1• 

Kort kan worden samengevat, dat de onderzoekingen, die in 

duidige resultaten hebben opgeleverd, toch voldoende' aan

leiding geven tot een voortgezet, en meer diepgaand onder

zoek, waarbij alle consonanten zijn betrokken. 
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