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Let op: Je moet als huiswerk alle onderstaande vragen beantwoorden, volgens het
tijdsschema op de cursuspagina. Als je meer uitleg wenst naar aanleiding van deze
vragen, aarzel dan niet om daarnaar te vragen tijdens colleges.

Hoofdstuk 1: Wat is Fonetiek?

1. Wat is de kernvraag van de fonetiek?

2. Welke schakels onderscheiden we in de spraakketen?

3. Iedere spreker is ook een luisteraar. Waarom is het van belang dat een
spreker zijn eigen spraakgeluid kan horen? Noem tenminste twee redenen.

4. (8) Wat zijn segmentele eigenschappen van spraak, en wat zijn prosodische
eigenschappen?

5. (9) Waarom zijn fonetici gëınteresseerd in technologische toepassingen van
hun onderzoeksresultaten?

Hoofdstuk 2: Eenheden in taal en spraak; Ver-

sprekingen

6. Wat zijn fonemen en hoe vinden we de fonemen van een taal?

7. Wat zijn allofonen? Kunnen we voor een bepaalde taal vast stellen hoeveel
allofonen er zijn?

1



8. (1) Wat is het verschil tussen taaleenheden en spraakeenheden?

9. (10) In spraak klinkt de k in zakdoek duidelijk anders (nl. als de [g] in goal)
dan in het woord zakgeld. Hebben we hier wel of niet te maken met allofonen
van hetzelfde foneem?

10. Noem drie aspecten van de mentale programmering van spraak waarover we
iets kunnen leren uit de studie van versprekingen.

Hoofdstuk 3: Bouw en werking van de spraakor-

ganen

11. Wat is de relatie tussen ademhaling en spreken? Wat verandert er, bij het
spreken, aan de ademhaling?

12. Wat is de voornaamste bron van (akoestische) energie bij het spreken?

13. Welke drie functies kunnen we toekennen aan het strottehoofd?

14. Wat is de positie van de stembanden bij het normaal ademhalen? Hoe staan
de stembanden tijdens het stemgeven? Wat is de “fluisterdriehoek”?

15. Beschrijf tenminste twee manieren waarop een spreker de trillingsfrequentie
van de stembanden kan besturen.

16. (7) Wat is het verschil tussen efferente en afferente zenuwbanen?

17. Wat is articulatie?

18. Wat is het spraakkanaal?

19. Kunnen we in gefluisterde spraak het verschil horen tussen [p] (poot) en [b]
(boot)? Hoe zou dat komen?

Hoofdstuk 4: Productie van spraakklanken

20. Waarin onderscheiden zich van elkaar de klinkers /o/ (boot) en /O/ (bot)?

21. Wat is de geluidsbron bij de vorming van [v] en [z]?

22. (6) Welke twee gegevens zijn nodig om te weten of in een articulatiekanaal
turbulentie zal ontstaan?
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23. (7) Wanneer zal de volumesnelheid van de luchtstroom groter zijn, bij stem-
hebbende klanken of bij hun stemloze pendanten?

24. (8) Noem vier verschijnselen tijdens de productie van een stemloze mede-
klinker die kunnen bijdragen aan de verkorting van de klinker die voorafgaat
aan die stemloze medeklinker.

25. (9) Wat wordt verstaan onder een trade-off-relatie tussen parameters?

26. (16) Is de farynx wijder bij de realisatie van de /a/ of van de /i/?

27. Surf naar de online Features quiz: http://ancienthistory.about.com/

library/phon/bl_categoriesoffeatures.htm, en beantwoord alle vragen.
Wat was je score in de eerste ronde? Controleer en verbeter je fouten, indien
nodig.

Hoofdstuk 6: Golfvormen en segmentatie

28. Leg uit wat het verband is tussen Figuur 6.3.A en 6.3.B (p.124). Hoe worden
verdichtingen en verdunningen aangegeven in Figuur 6.3.A (en wat klopt er
dus niet)?

29. Wat is de toonhoogte van het klinkerfragment afgebeeld in Figuur 6.4.A
(p.128)?

30. Wat zijn periodieke geluiden? Wat zijn niet-periodieke geluiden? Wat voor
spraakklanken zijn typisch periodiek of bijna periodiek? Wat voor spraak-
klanken zijn typisch niet-periodiek of ruisachtig?

31. (3) Is een /f/ een periodieke of een niet-periodieke spraakklank? En een
/v/?

32. (9) Is de amplitude van de /v/ kleiner of groter dan die van de /f/? Waarom?

Hoofdstuk 7: Spectra en formanten

Raadpleeg bij onderstaande vragen ook de handleiding bij Practicum 4.

33. Wat is het spectrum van een geluid? Waarom kunnen we in de afbeelding
van het spectrum van een geluid fase-relaties veelal verwaarlozen?

34. Waarin onderscheiden zich van elkaar de klinkers van de Nederlandse woor-
den poot en pot?
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35. Welke twee typen brongeluiden onderscheiden we bij het spreken?

36. Wat is de geluidsbron bij de vorming van [v] en [z]?

37. Wat doet het akoestisch filter bij de vorming van spraakklanken? Waarvan
is de werking van dat filter afhankelijk?

38. Waardoor wordt het akoestisch filter gevormd bij het spreken van klinkers?

39. Waardoor wordt het akoestisch filter gevormd bij het spreken van medeklin-
kers zoals [x,s,f]? En hoe zit dat bij [m,n,N]?

40. Wat is een formant? Wat is het verschil tussen een filter en een formant?
Wat is de formantfrequentie? Wat is de bandbreedte van een formant?

41. Wat verandert er aan de formantfrequenties van een klinker wanneer de her-
halingsfrequentie van de stembandtrilling twee keer zo hoog gemaakt wordt?
Wat hoor je veranderen?

42. Wat is het verband tussen een harmonische en een formant?

43. Welke formanten dragen bij aan het hoorbare onderscheid tussen de klinkers
van een taal? Wat is de rol van de andere formanten?

44. (12) Waarom zijn de klinkers in de zang van een hoge sopraan niet goed
verstaanbaar?

45. Wat is een akoestische klinkerdriehoek? Teken zo’n klinkerdriehoek met
waarden voor F2 langs de horizontale en F1 langs de verticale as, met de
oorsprong (nulpunt) rechts boven. Waar bevinden zich de Nederlandse twee-
klanken /au,Ei,œy/ (uit resp. bouw, bij, bui)? Geef dat aan in de klinker-
driehoek, met een pijl van beginpunt naar eindpunt.

Hoofdstuk 8: Spectrogrammen

Raadpleeg bij onderstaande vragen ook de handleiding bij Practicum 4.

46. Wat is een spectrogram? Wat staat in een spectrogram (of sonagram) langs
de horizontale as, wat staat er langs de verticale as, waarvoor staat de mate
van zwarting?

47. Wat is het verschil tussen een brede-band-spectrogram en een smalle-band-
spectrogram? Wat is de relatie tussen het scheidend vermogen in frequentie
en het scheidend vermogen in tijd, van een bandfilter?
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48. Hoe doet de herhalingsfrequentie zich voor in een brede band-spectrogram,
hoe in een smalle band-spectrogram?

49. Hoe doen formanten zich voor in een brede band-spectrogram?

50. Wat is de locus van de F2?

51. Is de locus voor een bilabiale consonant lager dan, gelijk aan, of hoger dan
die voor een alveolaire consonant? Waarom?

52. “De overeenkomsten in de effecten van articulatieplaats op de formanttran-
sities over de diverse brede fonetische klassen heen zijn in deze figuur [8.11]
goed te zien,” zegt het boek op p.177. Schrijf voor één articulatieplaats uit
waaruit die overeenkomsten dan bestaan.

Hoofdstuk 9: Coarticulatie en assimilatie

Raadpleeg bij onderstaande vragen ook de handleiding bij Practicum 3.

53. Waarom kunnen we geen verstaanbare spraak maken door stukjes spraak ter
grootte van losse spraakklanken (fonemen) aan elkaar te rijgen?

54. Wat is assimilatie? Geef twee voorbeelden, uit een jou bekende vreemde taal.

55. Waarom is coarticulatie onvermijdelijk?

56. Vind je ook coarticulatie over syllabegrenzen heen?

57. Wat is klinkerreductie? Waarvan kan klinkerreductie het gevolg zijn?

58. (10) Wat verstaat men onder ‘onderspecificatie’?

59. (6) Beschrijf de verschillen en overeenkomsten tussen het window-model van
Keating en het look-ahead-model van Henke.

Hoofdstuk 10: De waarneming van spraak

60. Wat zijn de drie middenoorbeentjes? Wat is hun functie?

61. Wat is het basilair membraan? Welke eigenschap van het basilair membraan
maakt dat het oor een frequentieanalyse uitvoert?
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62. Waar of onwaar?
De afstand op het basilair membraan tussen (de afbeelding van) 100 Hz en
200 Hz is even groot als die tussen 1000 en 1100 Hz.

63. Wat is een Juist Waarneembaar Verschil (Just Noticeable Difference = Dif-
ference Limen)? Kies een spraak-kenmerk en omschrijf kort hoe je voor dat
kenmerk het JND zou kunnen vaststellen (in enkele zinnen!).

64. Waarom kunnen we spraak niet effectief maskeren met een sinusvormige
trilling?

65. Wat is voorwaartse maskering? Kan een frequentie van 1000 Hz voorwaarts
gemaskeerd worden door een frequentie van 2000 Hz? Leg uit.

66. Stel dat we luisteren naar de toonhoogte van een samengesteld geluid opge-
bouwd uit componenten met de frequenties 300 Hz, 450 Hz, 600 Hz en 750
Hz. Met welke frequentie komt dan de waargenomen toonhoogte overeen?

67. Waarom moet een luisteraar rekening houden met het spreektempo van de
waargenomen spraak?

68. Wat is categoriale waarneming? Wordt alleen spraak categoriaal waargeno-
men, of treedt het ook op bij andere (niet-spraak) geluiden?

69. Kies één van de 14 vragen uit het boek (Hoofdstuk 10, p.246) en beantwoord
deze.

Hoofdstukken 12 en 13: Prosodie

Raadpleeg bij onderstaande vragen ook de handleiding bij Practicum 5.

70. Waardoor onderscheidt zich, in gëısoleerd gesproken woorden in het Neder-
lands, de syllabe die primaire woordklemtoon draagt van de onbeklemtoonde
syllaben?

71. En hoe onderscheidt zich de syllabe die secondaire woordklemtoon draagt?

72. Waar ligt de primaire woordklemtoon van het woord donkerblauw als dat
woord in isolatie wordt uitgesproken?

73. Hoe kunnen we vaststellen welke details in het meetbare toonhoogteverloop
van een spraakuiting wél, en welke ńıet van belang zijn voor de waarneming
van de zinsmelodie?
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74. Wat wordt verstaan onder ‘declinatie’?

75. We nemen een natuurlijke uiting met een correcte Nederlandse zinsmelodie,
en daarvan verhogen we de toonhoogte kunstmatig met 50%. Ontstaat er
dan wel of niet een nieuwe zinsmelodie?

76. Wat wordt verstaan onder ‘perceptieve equivalentie’ van twee toonhoogte-
contouren?

77. Kunnen een korte en een lange spraakuiting dezelfde toonhoogtecontour heb-
ben? Wat is een toonhoogtecontour?

78. Zijn alle beklemtoonde syllaben langer dan alle onbeklemtoonde? Leg uit.

79. Wat is het verschil tussen klemtoon en accent?

80. Wanneer wordt een inhoudswoord niet geaccentueerd?

81. Hoe komt het dat we spraak als ritmisch kunnen horen?

82. (13.9) Zou Duits een ‘stress-timed’ of een ‘syllable-timed’ taal zijn?

Hoofdstuk 11: Woordherkenning

Beantwoord de volgende vragen uit het boek, Hoofdstuk 11, p.276:
2, 3, 4, 5, 9, 10, 16.

Hoofdstuk 14: Variatie

Beantwoord de volgende vragen uit het boek, Hoofdstuk 14, p.363:
1, 2, 3, 8, 9, 10.

Hoofdstuk 15: Technologische toepassingen

Beantwoord de volgende vragen uit het boek, Hoofdstuk 15, p.399:
1, 2, 5, 6, 8, 16.
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Bronvermelding

De meeste vragen zijn ontleend aan eerdere edities van deze cursus, en zijn wel-
willend ter beschikking gesteld door Sieb Nooteboom. Enkele vragen zijn ont-
leend aan het tutorial Basics of Phonetics (http://www.let.uu.nl/uilots/lab/
courseware/phonetics). De vragen met nummer tussen haakjes en de vragen bij
hoofdstukken 11, 14 en 15 zijn ontleend aan het gebruikte tekstboek: A.C.M. Riet-
veld & V.J. van Heuven (2009), Algemene Fonetiek (3e druk). Bussum: Coutinho
(ISBN 978-90-469-0163-2).
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