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"But beware of the dark side. Anger, ... fear, ... aggression. The
dark side of the Force are they. Easily they 110U'. quick to join you in a
fight. If once you start down the dark path, forever will it dominate your
destiny, consume you it will, as it did Obi Wan's apprentice."

- Yoda / Star Wars - The Empire Strikes Back

—
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Uittreksel

Uit onderzoeken naar emotieherkenning is gebleken dat mensen ver boven kansniveau
in staat zijn om emoties te herkennen in vocale expressies. In dit onderzoek staat
de vraag centraal of het mogelijk is om het informatieverwerkingsproces dat mensen
hiertoe in sta.at stelt, te simuleren in een automatische agressiedetector.
De Component Process (CP) theorie vormt sarnen met het Lens model voor mense-
lijke waarneming een theoretische basis voor dit onderzoek. CP beschrijft het proces
dat een emotionele toestand tot stand brengt en rechtvaardigt bet gebruik van akoes-
tische eigerischappen van emoties als woede en paniek voor de automatische detectie
van verbale agressie. Het Lens model levert een functionele beschrijving van mense-
Iijke waarneming, waarbij ext erne akoestische informatie in geluid door bet perifere
auditieve systeem wordt getransformeerd in interne informatie voor verdere verwer-
king in centrale structuren in het brein.
Het praktische dccl van bet onderzoek is uitgevoerd bij Sound Intelligence (SI), waar
wordt gewerkt aan geluidsdetectie met een model van de menseijke cochlea. Met
dit model kan de bovengenoemde transformatie van externe cues naar interne cues
nauwkeurig worden gesimuleerd.
In een cerste experiment wordt de invloed van akoestische cues, afgeleid van de
Lombard reflex, op de herkenning van emoties onderzocht. De data voor (lit ex-
periment is afkomstig van een wetenschappelijke database met opnames van vocale
expressies van veertien verschillende emotics. In een tweede experiment wordt een
aantal akoestische cues geimplementeerd in een automatische detector voor verbale
agressie in de trein.
Het resultaat is een good functionerend model dat de menselijke waarneming van
agressie simuleert. In eerste testen lijkt de detector zijn taak good en robuust uit
te voeren, maar meer uitgebreide, wetenschappelijke testen zullen uiteindelijk uit
moeten wijzen hoe betrouwbaar dcze resultaten werkelijk zijn.
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1 Inleiding

Al sinds de oudheid worden het belang en de invloed van emoties in verbale corn-
municatie erkend. In oud Griekse en Romeinse geschriften op bet gebied van de
rhetorica (Aristoteles, Cicero) worden al strategische tips gegeven over het gebruik
van ernotionele, expressieve spraak, [33]. Vervolgens blijft het lange tijd stil tot de
opkomst van de moderne evolutionaire biologie in de 19e eeuw. Biologen als Dar-
win, Spencer en Bell leveren een grote bijdrage ann het onderzoek naar de manier
waarop gedrag wordt beInvloed door emoties. In het begin van de 2O eeuw start bet
empirische onderzoek naar de akoestische effecten van emoties in spraak. Technolo-
gische ontwikkelingen op het gebied van elektro - akoestische geluidsanalyse maken
het voor psychiaters mogelijk om diagnoses te stellen voor emotionele verstoringen
op basis van het stemgeluid van hun patiënten. Vanaf 1960 neemt de belangstelling
van psychologen toe voor onderzoek naar affetiviteit. Affectiviteit is een term die,
sinds deze periode, veel wordt gebruikt in psychologische onderzoeken nanr emo-
tionele toestanden. Er bestaat alleen geen consensus over de definitie die ann dit
fenomeen moet worden gegeven. Sommigen beschouwen affectiviteit en emotie als
equivalent, anderen zien affectiviteit als de subjectieve ervaring van een emotie. Een
meer behavioristische benadering van affectivitit ziet het als een gedragspatroon
dat specifiek is voor een bepaalde emotie. Echter, de meest functionele manier orn
affectiviteit te definiëren, is als verzamelnaam voor alle toestanden waarin gevoelens
een rol spelen. Hieronder vallen naast 'gewone' emoties, ook mentale fenomenen als:
stemmingen, disposities en karaktertrekken, [151.

Affectivitit heeft tot op heden een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar
emoties. Als gevolg van de breed gedragen interesse voor affctiviteit, worden syste-
matische onderzoekprogramma's opgestart, waarin verschillende wetenschapsgebie-
den gezamenlijk en georganiseerd onderzoek doen naar de communicatie van emoties.
Onderzoekers op bet gebied van non - verbale communicatie bestuderen de invloed
van emoties op verschillende lichaarnsfuncties; ernotiepsycbologen brengen de ex-
pressie van emoties in verschillende modaliteiten in kaart; fonetici beschrijven het
belang van pragmatische informatie in spraak; en technologen ontwikkelen modellen
om de akoestische effecten van emoties in spraak te kunnen onderzoeken.

Tegenwoordig wordt door spraakonderzoekers en - technologici gezocht naar prakti-
sche toepassingen van spraakmodellen in de spraaktechnologie. Kennis van emoties
in spraak zou in de toekomst bij kunnen dragen ann de ontwikkeling van beter
presterende produkten die gebruik maken van spraaktechnologie. De kwahteit van
synthetische stemmen kan nog veel verbeteren en ook de spraakherkenners van te-
genwoordig werken nog verre van optirnaal.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: "Is het mogelijk om emoties te herkennen
op basis van akoestische kenmerken in stemgeluid?" In boofdstuk 2 wordt een over-
zicht gegeven van onderzoeken die in bet verleden zijn gedaan naar rnenselijke emo-
tieherkenning en autornatische emotieherkenning. Mensen blijken in bet algerneen
in staat om ver boven kansniveau emoties te herkennen op basis van stemgeluid.
Over autornatische ernotieherkennning is minder bekend. In een aantal onderzoeken
worden redelijke scores gehaald, maar deze lijken sterk te corelleren met het aantal
onderzochte emoties.

Hoofdstuk 3 is een introductie in de verschillende theoretische stromingen binnen
bet onderzoek naar ernotieberkenning. Er wordt aandacbt besteed ann een dnetal
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theorieen en hun ideeën over de definitie van emoties binnen het onderzoek naar
emotieherkenning. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de modellen die
de methode voor het verdere verloop van dit onderzoek zullen beInvloeden: het lens
model voor emotieherkenning en het cochleamodel van Sound Intelligence (SI).
In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch kader geschetst waarbinnen het onderzoek
geplaatst moet worden. Verder worden vervolgens een aantal concrete doelstellin-
gen voor dit onderzoek geformuleerd en komt de wetenschappelijke relevantie voor
Kunstmatige Intelligentie aan bod.
In hoofdstuk 5 vinden de eerder genoemde modellen hun plaats binnen het theore-
tische kader uit hoofdstuk 4.
In de hoofdstulcken 6 en 7 worden uiteindelijk twee experimenten beschreven waar
het in dit onderzoek om draait. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht wat de akoestische
eigenschappen zijn van emoties die samenhangen met verbale agressie. Voor een
groot aantal akoestische eigenschappen, cues, die zijn afgeleid van de Lombard reflex,
wordt bepaald in welke mate ze onderscheid kunnen maken tussen deze emoties en
niet - agressieve emoties.

In hoofdstuk 7 worden de implementatie en de resultaten van een automatische
agressiedetector besproken. Deze detector is ontwikkeld in opdracht van NS / Pro
Rail en simuleert de menselijke waarneming van verbale agressie. 1
Tot slot worden in hoofdstuk 8 de algemene conclusies van het onderzoek sainengevat
en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.

1Het oorspronkelijke doel was om in het tweede experiment de meest onderscheidende cues uit
het eerste experiment te gebruiken voor de implementatie van een automatische agressiedetector.
Dit heeft echter een wending gehad, vanwege een concrete opdracht van NS / Pro Rail voor de
ontwikkeling van een autornatische agressiedetector die binnen kwam ten tijde van de start van het
eerste experiment. Het oorspronkelijke doe! is hierdoor verlaten en de agressiedetector is ontworpen
op basis van data van verbale agressie in realistische omstandigheden. Het tweede experiment is
uiteindelijk eerder afgerond dan bet eerste.
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2 Emotieherkenning

Evolutionair gezien is de mogelijkheid om emoties te herkennen functioned voor
het overleven van een organisme. Naast de mogelijkheid om via communicatie van
emoties het gedrag van anderen te beInvloeden, zorgt het herkennen van emoties
voor begrip van de intenties van anderen. Fouten in de herkenning van de emotionele
toestand van een ander kunnen desastreuze gevolgen hebben.
Emoties worden in verschillende modaliteiten geuit. Welke modaliteit de meeste
kenmerkende eigenschappen van een emotie bevat, is afhankelijk van de functio-
naliteit van de emotie. Omgevingsfactoren spelen hierbij een grote rol. Wanneer
bijvoorbeeld jets giftigs wordt gegeten is een gezichtsuitdrukking van walging niet
alleen een natuurlijke reflex van het motorische systeem om jets wat stinkt te weren,
maar ook een emotioneel signaal naar de nabije omgeving om vooral niet hetzelfde
te gaan eten. Is er sprake van dreiging, dan is het praktischer om een erg luide vo-
cale expressie van boosheid of angst naar de directe omgeving te communiceren [33].
Mensen maken veel gebruik van spra.ak voor de communicatie van emoties. Emo-
tieherkenning bestaat uit de waarneming van emotiespecifieke, akoestische cues en
inferentie van deze cues tot een mentale representatie van de emotie.
Wetenschappelijk onderzoek naar emotieherkenning in spraak is gericht op het ach-
terhalen en in kaart brengen van akoestische cues die door een groep proefpersonen
worden gebruikt voor de herkenning van een emotie. De onderzoeker maakt hier-
voor gebruik van een herkenningsexperiment. Aan een groep proefpersonen worden
geluidsfragmenten aangeboden van emotionele expressies. De proefpersonen moeten
voor de verschillende fragmenten aangeven welke emotie zij hebben herkend. Het
is de ta.ak van de onderzoeker om met behuip van een geschikte analyse te bepalen
welke akoestische cues door de proefpersonen zijn gebruikt voor de kla.ssificatie van
het fragment. Bet probabilistische karakter van akoestische cues en de subjectie-
ye verschillen in kiassificatiecriteria van de proefpersonen maken deze opgave niet
eenvoudig.

Met statistische kennis over de akoestische cues die mensen gebruiken voor emotie-
herkenning kunnen computationele modellen worden gemaakt die dit proces simu-
leren. Computationele modellen van menselijk emotieherkenning moeten robuust
zijn. Dit betekent dat ze, evenals de menselijke waarneming, in staat moeten zijn
om goed te presteren met een kleine hoeveelheid informatie en onafhankelijk van
de omstandigheden. In herkenningsexperimenten met computationele modellen kan
worden vastgesteld hoe goed een model in staat is om emoties te herkennen in een
door mensen geannoteerde database.

2.1 Emotieherkenning door menselijke waarneming

Mensen zijn robuuste emotieherkenners. Dat betekent dat ze in het algemeen goed in
staat zijn om een groot aantal verschillende emoties in een groot aantal omstandighe-
den te herkennen. De uitgebreide verzameling woorden voor emotionele toestanden
in natuurlijke taal is een a.anwijzing voor de mate wanrin mensen in staat zijn om
tussen verschillende emoties te differentiëren.

Uit onderzoeken blijkt, dat mensen in het algemeen beter zijn in het herkennen van
emoties in gezichtsuitdrukkingen dan in vocale expressies [33]. Dit verschil is ech-
ter niet voor alle emoties gelijk. Sommnige emoties zijn beter herkenbaar in spraak
dan andere. Expressies van emoties met een duidelijke vocale component, bijvoor-
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beeld hulpschreeuwen als uiting van angst, worden beter herkend om hun akoestische
eigenschappen dan emoties als walging, die eerder worden herkend vanwege hun vi-
suele effect in gezichtsuitdrukkingen. Het verschil in herkenbaarheid van een emotie
tussen modaliteiten hangt samen met de functionaliteit van de expressie en is af-
hankelijk van omgevingsfactoren. Zo komt bet bijvoorbeeld voor dat een bepaalde
expressie door een wa.arnemer wordt herkend als emotie X in een ongedefinieerde
context en als emotie Y in een ge(Iefimeerde context, [9].

Uit de literatuur blijkt dat mensen goed in staat zijn om de emotie in een spraak-
fragment correct te herkennen.2 Opvallend is dat de behaalde scores niet robuust
zijn en afhankelijk van het type data dat in bet experiment is gebruikt. Emotionele
expressies, gesimuleerd door acteurs, zijn bijvoorbeeld gemakkelijker te herkennen
dan spontane emotionele expressies. Acteurs maken gebruik van prototypes van
emotionele spraak, waarin kenmerkende eigenschappen sterk worden overdreven.
Verschillende methodes voor het samenstellen van een database kunnen leiden tot
kwalitatief verschillende expressies van emoties, wat direct consequenties heeft voor
de herkenbaarheid. Naast de kwaliteit van de data is ook bet aantal emoties waar-
tussen moet worden gedifferentieerd, bepalend voor de score. Een experiment met
een groot aantal emoties is representatiever voor emotieherkenning dan een experi-
ment met een klein aatal emoties, wat eerder leidt tot discriminatie dan herkenning.
Zoals je mag verwachten, zijn de scores in herkenningsexperimenten met een klein
aantal emoties hoger dan de scores in experimenten met een groot aantal emoties.
De kwaliteit van de behaalde resultaten moet altijd worden gezien in bet licht van
de data waarmee wordt gewerkt. Dit geldt met alleen voor emotieherkenning door
mensen, maar ook voor automatische emotieherkerming.

2.2 Automatische emotieherkenning

Eén van de eerste vragen die je moet stellen, wanneer je begint met bet ontwikkelen
van een automatisch systeem dat in staat is om emoties te herkennen, is welke
resultaten je wenst te behalen. Is bet van belang dat de output van bet systeem niet
te onderscheiden is van menselijk gedrag of moet bet systeem een zo hoog mogelijke
score behalen voor het aantal correcte herkenningen van een emotie?

Het eerste idee komt voort uit de sterke Kunstmatige Iritelligentie (KI): een stroming
binnen de K! die ervan uit ga.at dat machines in staat (zullen) zijn om betzelfde in-
telligentieniveau als een mens te bereiken. Volgens de aanhangers van deze stroming
zal bet uiteindelijk onmogelijk zijn om onderscheid te maken tussen bet intelligente
gedrag van mens en machine. De computer is volgens hen in staat om de Thring test
te doorstaan. De tegenstanders van deze stroming argumenteren dat de functies van
bet menselijke brein te complex zijn om door een computer te worden berekend. Zij
hechten meer waarde ann bet idee dat een computer niet tot meer in staat is dan
simulatie van menselijke intelligentie.

2lnteressanter nog dan te kijken naar de correcte herkenningen is het om te onderzoeken of
er sprake is van structuur in foute herkenningen [33]. Veel voorkomende fouten verraden iets
over de onderlinge relaties tussen emoties en welke akoestische cues door mensen worden verwerkt
tot een symbolische representatie van de emotie. Banse en Scherer ontdekten dat leden van een
emotiefamilie door proefpersonen vaak met elkaar worden verwis8eld [4]. In hetzelfde onderzoek
vinden ze een patroon tussen vergissingen en de gebruikte klassificatieinethode. Proefpersonen lijken
gebruik te maken van inferentiemechanismen die overeenkomen met geoptimaliseerde statistische
kIassificatieprocedures. Deze procedures zouden een universeel karakter kunnen hebben en door
wetenschappers worden gebruikt voor modellering van emotieherkenning.
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Mensen maken fouten in de herkenning van emoties. Deze fouten verraden jets over
de methodes die ze gebruiken voor cmot.ieklassificatie [4]. Een computer zou volgens
de sterke KI dezelfde fouten moeten maken als een mens. In verschillende spraak-
technologische toepassingen is het echter wenselijk dat zo weinig mogelijk fouten
worden gemaakt. Bij sprekerverificatie kan het bijvoorbeeld erg vervelend zijn, wan-
neer het systeem een fout maakt en niet in staat is om de spreker te herkennen,
omdat zijn emotionele stemgeluid te veel verschilt van zijn neutrale leesstem, die is
gebruikt voor het trainen van bet systeem.
Een algemeen probleem op bet gebied van automatische geluidsherkenning, wat sa-
menhangt met de robuustbeid van het systeem, is de zogenaamde signaal - in - ruis -

paradox, [1]. Kort door de bocbt komt deze op bet volgende fleer: voor een correcte
berkenning is een correcte selectie van evidentie noodzakelijk en een correcte selectie
van evidentie is slecbts mogelijk na een correcte herkenmng. Mensen zijn in staat om
de signaal - in - ruis - paradox te omzeilen door ergens in het informatieverwerkings-
proces de geluidsbron van bet signaal te scheiden van ruisbronnen in de omgeving.
Hiervoor wordt via parallele top - down processen gebruik gemaakt van kennis over
de eigenscbappen van de geluidsbronnen in de omgeving. Een machine beschikt in
de meeste gevallen niet over dit soort kennis en moet zich beperken tot snelle bottom
- up verwerking van akoestiscbe gegevens in de omgeving. Hoe meer (onbekende)
ruisbronnen zich in de omgeving van de signaalbron bevinden, hoe moeilijker het
wordt om het geluidsignaal dat door deze bron wordt afgegeven, te scbeiden van de
geluidsignalen die de ruisbronnen in de omgeving afgeven.
In de literatuur lopen de resultaten van onderzoeken met computationele modellen
voor automatische emotiekerkenning erg uiteen. Batliner behaalt een score van 90
procent voor de detectie van boosheid in door acteurs gesimuleerde, vocale expressies
van emoties. De score zakt echter al snel naar 75 procent voor emotieherkenning in
spraak van nalcve personen die een tekst vooriezen en naar 65 procent bij inductie
van emoties, [5]. Poizin en Waibel halen een score van 60 procent voor de herken-
ning van drie gesimuleerde emoties: boosheid, droefheid en neutraal. McGilloway et
al. behalen een score van 55 procent in voorgelezen expressies van vijf verschillende
emotionele toestanden: blijdschap, droetheid, boosheid, angst en neutraal (Engels:
happiness, sadness, anger, fear and neutral), [24]. Hansen et al. hebben onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van stress in de spraakexpressies van onder andere
straaljagerpiloten in opdracht van de NATO. In deze onderzoeken werd het terrein
van emotieherkenning beperkt tot stressdetectie. De herkenningstaak in deze onder-
zoeken bestaat uit een binaire kiassificat ie voor de aanwezigheid van stress in een
vocale expressie. Na optimalisatie van de cues, bleek het mogelijk om meer dan 90
procent correcte detecties te behalen, [41, 36, 32, 31].
De verscbillen in deze resultaten tonen ann dat ook automatische herkenning van
emoties afhankelijk is van de methode voor de sarnenstelling van de database en van
bet aantal te onderscheiden emoties. Dc beste resultaten worden behaald in de her-
kenning van een klein aantal emoties in experimenten met gesimuleerde emotionele
expressies [7]. De resultaten hangen nog (te) veel af van de randvoorwaardes die
gelden binnen een herkenningsexperiment, waaruit valt te concluderen dat automa-
tische emotieherkenning nog lang niet robuust genoemd kan worden.
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3 Theoretische achtergrond

Om de wetenschappelijke status van onderzoek naar emoties te garanderen, is het
van belang dat onderzoekers in verschillende wetenschappelijke gebieden hun ken-
nis in kaart gaan brengen. Er moeten afspraken worden gemaakt over definities en
onderzoeksmethodes. Het empirische onderzoek uit bet verleden heeft niet geresul-
teerd in een duidelijk theoretisch kader. Om wetenschappelijk relevante resultaten
te bebalen, is het noodzakelijk dat uitkomsten van onderzoeken met elkaar kunnen
worden vergeleken.
Er zijn inmiddels een aantal artikelen gepubliceerd waarin een overzicht wordt ge-
geven van onderzoeken naar emotieherkenning uit het verleden, [10], [20], [33]. Uit
deze overzichten blijkt dat er een sterke homogeniteit bestaat tussen de resultaten
van verschilleride onderzoeken. Er is echter behoefte ann een meer wetenschappelijke
aanpak van onderzoek naar emoties. Scherer benadrukt het belang van consensus
over de onderzoeksmethode en definitie van emoties [33]. De verdere ontwikkeling
van een falsifleerbare theorie voor onderzoek naar vocale expressies van emoties is
noodzakelijk om de resultaten van onderzoeken te vergelijken en eventueel te repli-
ceren.
In paragrafen 3.1 en 3.2 worden de meest gangbare theorieën voor emotieherken-
ning besproken. In paragraaf 3.3 wordt de Component process theorie van Scherer
besproken. Deze levert sameri met het lens model voor menselijke wa.arneming,
besproken in paragraaf 3.4, een functioneel kader voor onderzoek naar akoestische
effecten van emoties in spraak. Paragraaf is tot slot gewijd ann bet menselijke
perifere auditieve systeem en de modellering van de cochlea. De meest bruikbare
informatie uit dit hoofdstuk, zal in het vervoig van dit versiag worden gebruikt voor
de beschrijving van bet theoretische kader en de methode voor dit onderzoek.

3.1 Discrete theorieën

Volgens aanhangers van discrete theorieën kan slechts worden gesproken van een
beperkt aantal differentieerbare basisemoties. Over hoeveel dit er zijn en welke,
zijn de aanhangers van deze theorieën bet nog niet eens. Een voorbeeld van een
discrete theorie is de evolutionaire theorie van emoties. Deze is gebaseerd op de
principes van de evolutietheorie van Darwin. Emoties zijn bulpmiddelen die kunnen
worden gebruikt bij het overleven in verschillende situaties. Welke emotie de grootste
functionele waarde heeft, wordt bepaald door de omstandigheden.
De volgende evolutionaire functies van emoties worden onderscbeiden:

• De expressie van een emotie stelt iemand in staat om het gedrag van anderen
te beinvloeden,

• Herkennen van de emotie van een ander zorgt voor begñp van zijn of haar
intenties.

Deze functies zijn met name belangrijk voor dieren, waaronder ook mensen, die in
sociale groepen leven. Bij groene meerkatten (Engels: vervet monkeys) zijn bijvoor-
beeld verschillende alarmkreten bekend voor verschillende soorten vijanden. Als de
aanwezigheid van een vij and wordt opgemerkt door een lid van de groep, dan slant
hij alarm voor de rest. De alarmkreet die wordt geuit staat symbool voor de vijand
en zorgt voor een vluchtreactie die de grootste kans op overleving garandeerd, [12].
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Daarnaast bestaan aanwijzingen voor het idee dat een beperkt a.antal, geevolueerde
ba.sisemoties bestaat. Een voorbeeld hiervan is bet fylogenetische karakter van voca-
le expressies. Fylogenetische eigenschappen zijn geevolueerd vanuit dezelfde bronei-
genschap. In de evolutie kunnen bij verschillende soorten organismen sporen van de
ontwikkeling van een spraaksysteem worden onderscheiden. Vocale expressies van
zowel mensen als andere primaten en zoogdieren, hebben dezelfde oorsprong in de
evolutie, namelijk het moment dat het audiovocale systeem is ontstaan.
Het audiovocale systeem bestaat uit alle onderdelen van het spraaksysteem en het
auditieve systeem. Bet zorgt ervoor dat een organisme in staat is om zeif vocale
expressies te uiten en om vocale expressies van anderen waar te nemen. De manier
waarop het is opgebouwd en functioneert, is voor alle soorten organismen gelijk.
De morfologische transformatie van de larynx kan bijvoorbeeld als bewijs voor het
fylogenetische karakter van vocale expressies en het audiovocale systeem worden
gezien, [201. Er was een tijd dat de ademhalingsfunctie de enige functie van de
larynx was. Op een bepaald moment in de evolutie werd het voor bepaalde soor-
ten mogelijk om de grootte van de opening in de larynx te reguleren waardoor de
hoeveelheid lucht die naar de longen werd ingeademd, kon worden gecontroleerd.
De primaire functie van deze verandering was de mogeijkheid om zware acrobe ac-
tiviteiten, zoals jagen en vluchten, te kunnen ondernemen. Verdere optimalisatie
van dit controlesysteem voor de larynx, zorgde er uiteindelijk voor dat de larynx
gebruikt kon worden als een geluid producerend apparaat, [29]. De functie van de
larynx varieert tegenwoordig van een ademhalingsorgaan met een beperkte vocale
capaciteit (bij amfibiën, reptielen en lagere zoogdieren) tot een ver ontwikkeld in-
strument dat mensen gebruiken om te zingen of om te spreken in een emotionele,
expressieve toon. Samen met de verdere ontwikkeling van de larynx tot de huidige
menselijke variant, kan een toename in controle over emotionele, vocale expressies
worden waargenomen.

Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk geleid tot een verdeling van vocale expressies in
drie niveaus die door afzonderlijke hersenstructuren worden gereguleerd:

1. Aangeboren reflexen.

2. Erpressies waaruan de initiatie of inhibitie kan worden gecontroleerd,

3. Compleet gecontroleerde akoestische expressies.

Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld pijnschreeuwen. Deze reflexen worden ge-
controleerd door gebieden in de hersenstam. Tot de tweede groep behoren onder
andere aangeleerde expressies. De inhibitie van dergelijke expressies wordt door
structuren in de anterieure cingulate cortex gereguleerd. Tot de derde groep be-
horen imitaties en nieuw ontwikkelde expressies van emoties. Deze groep is uniek
voor de ontwikkeling van taal en muziek bij mensen. Neuroanatomische onderzoe-
ken hebben aangetoond dat de mens de enige soort in de evolutie is die een directe
verbinding heeft tussen de primaire motor cortex en de nuclens ambiguus, die de
motorneuronen voor de spanning van de spieren in contact met de larynx reguleert.

Samenvattend lijkt de evolutionaire ontwikkeling van verschillende groepen vocale
expressies samen te hangen met ontwikkelingen van bet audiovocale systeem. De
regulatie van deze groepen expressies door afzonderlijke hersenstructuren versterkt
bet vermoeden voor bet bestaan van een kleine groep differentieerbare basisemoties.
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Hoewel er volgens aanhangers van discrete theorieën dus genoeg annwijzingen be-
staan voor een klein aantal differentieerbare basisemoties, worden door hen weinig
falsifleerbare voorspellingen gedaan [33]. Hierdoor is het onmogelijk voor zowel voor
- als tegenstanders om de theorie empirisch te toetsen.

3.2 Dimensionele theorieën

Volgens de aanhangers van dimensionele theorieën wordt door discrete theoretici
uitgegaan van een ideale situatie, waarin alle emotionele expressies kunnen worden
herleid tot een klein aantal basisemoties. Deze basisemoties zijn echter zo bijzonder,
dat ze in de werkelijkheid vrijwel met voorkomen. In alledaags natuurlijk taalgebruik
komen grote hoeveelheden uitdrukkingen voor die in zekere mate refereren naar
een emotionele toestand. Whissel maakte een lijst van ma.ar liefst 107 woorden
die elk een emotionele toestand ornschrijven, [39]. Slechts een klein aantal van
deze woorden kan worden beschouwd als de omschrijving van een basisemotie. Met
de rest wordt volgens de aanhangers van dimensionele theorieën door de discrete
theorieën geen rekening gehouden. Cowie noemt de emoties die niet kunnen worden
beschouwd als basisemotie tweede orde emoties, [10]. Om deze grote groep emoties,
die in natuurlijke taal veel voorkomen, een plants te kunnen geven binnen bet kader
van onderzoek naar emoties, moet volgens aanhangers van dimensionele theorieën
een methode worden ontwikkeld waarmee bet mogelijk is om een grote hoeveelheid
emoties te onderscheiden.
Emoties worden hiervoor gerepresenteerd als coördinaten in een twee - of drie di-
mensionaal assenstelsel. De twee meest gebruikte dimensies voor een dergelijk as-
senstelsel zijn:

1. Waardering (Engels: valence); de mate waarin een persoon de emotie ais p0-
sitief (of negatief) ervaart; prttig - onprettig, aangenaam - onaangenaam.

2. Actimteit (Engels: actimty); de bereidheid bij een persoon om tot actie over te
gaan in reactie op de emotie: actief - passief.

Sommige theorieën gaan uit van een groter aantal dimensies. Als een derde dimensie
wordt gebruikt, dan representeert deze meestal macht of controle.
De representatie van emoties als coordinaten in een vlak biedt een aantal voordelen.
Op het temporele viak is het mogelijk om verschuivingen van de ene emotie in de
andere weer te geven. Verder staat deze methode het toe dat emoties met dezelfde
instantane eigenschappen een verschillend temporeel karakter kunnen hebben. Denk
hierbij bijvoorbeeld ann het verschil in betekenis tussen 'droefheid' en 'smart'. Men
kan pas van 'smart' spreken, wanneer sprake is van een proces dat een bepaalde
periode duurt, terwijl 'droetheid' een relatief korte toestand kan omschrijven. Een
ander voordeel is de mogelijkheid om voorspellingen te doen over de manier waarop
emoties zich met elkaar verhouden. De representatie als coördinaten in een viak
zorgt ervoor dat de onderlinge afstand tussen emoties kan worden gekwant.ificeerd.
Een voorbeeld van een praktische toepassing voor emotieklassificatie is Feeltrace.
Aan de Queen's University in Belfast werkt een groep onderzoekers ann de ontwik-
keling van een instrument waarmee aan tweede orde emoties een plants kan worden
gegeven in een circulair viak. Iet Feeltrace is bet mogelijk om het dynamische
gedrag van emoties in spraak te volgen. Vastgesteld is dat bet circulaire vlak dat
door Feeltrace wordt omschreven, overeenkomt met een vocabulaire waarin ongeveer
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twintig met overlappende uitdrukkingen kunnen worden onderscheiden, [11]. Figuur
1 ilustreert de manier waarop Feeltrace emoties representeert. De twee assen geven
de dimensies: Waardering (x-as) en Actimteit (y-as) weer. De kleur van de cirkels in
het vlak wordt bepaald door de corresponderende posities in het assenstelsel: rood
voor maximaal negatieve waardering en neutrale activiteit; groen voor maximaal
positieve waardering en neutrale activiteit; geel voor maximaal actieve activiteit en
neutrale waardering; blauw voor maximaal passieve activiteit en neutrale waarde-
ring; en wit in de oorsprong. De grootte van de cirkel representeert het tijdstip van
het meetpunt. Hoe groter de cirkel, hoe korter de periode tussen het huidige tijdstip
en het tijdstip van de meting. Hierdoor ontstaat een dynamisch spoor (Engels: tra-
ce) van meetpunten dat de ontwikkeling van de emotionele toestand van een persoon
weergeeft.

Figuur 1: Feeltrace plaatst de verschillende emoties in een circulair viak. Hierdoor is
het mogelijk om de verhoudingen tussen emoties te bepalen en de temporele ontwik-
keling van een emotie te volgen. Feeltrace kan een vocabulaire van ongeveer twintig
woorden onderscheiden.

Uit de literatuur blijkt dat methodes die zijn afgeleid van dimensionele theorieën,
gebruik maken van een groot aantal cues voor de kiassificatie van emoties. Dit is
vrijwel onontkoombaar, omdat het aantal emoties dat moet worden onderscheiden
erg groot is. Als je diinensionele modellen wilt gebruiken in spraaktechnologie, dan
loop je het risico dat de rekentijd vele malen groter is dan real time. In systemen
waarmee mensen moeten communiceren of waarin emoties moeten worden herkend,
is dit een eigenschap die, op zijn minst, met wenselijk is.

3.3 Component process theorie

Discrete en dimensionele teorieën geven weinig duidelijkheid over de onderliggende
processen voor die zorgen voor akoestische eigenschappen van emoties. Ze lijken
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VERY
NEGATIVE

VERY
POSITIVE

VERY PASSIVE
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vast te lopen op de vraag welke ernoties kunnen worden onderscheiden en stellen
geen hypotheses over de relatie tussen emoties en stemgeluid.
De Component process theorie van Scherer geeft daarentegen een functionele be-
schrijving van de inanier waarop een emotionele toestand tot stand komt en hoe
deze de spraakproduktie beInvloedt. De akoestische effecten van emoties in spraak
worden volgens deze theorie bepaald door de interne doelen van de spreker en de
omgeving waarin hij zich bevindt [35, 33]. Emoties zijn volgens deze theorie een se-
n adaptieve veranderingen in de activatie van een aantal organische regelsystemen.
Deze regelsystemen worden gerepresenteerd door een vijftal componenten: cognitie,
fysiologische regulatie, motivatie, motorexpressie en 'gevoelsintrospectie', die onder
normale omstandigheden onafhankelijk van elkaar functioneren. In een emotione-
le toestand neemt de controle over de onderliggende regelprossen af en gaan de
componenten samenwerken om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
Dit resulteert in een aantal fysisch waarneembare veranderingen in lichaamsftmnc-
ties, bijvoorbeeld spierspanning en ademhaling. De gevolgen hiervan zijn direct
waarneembaar in het stemgeluid als veranderingen in akoestische cues, [35, 4, 33].
Figuur 2 geeft een schematisehe weergave van de manier waarop de spraakproduktie
volgens deze theorie wordt beInvloed door de emotionele toestand van de spreker.

STIMULUS (4))

SECs (W)/
EMOTIE (II')

Fysiologische reactie (!Il)
(arousal)/

COMPONENTEN (4))
(o.a. ademhaling, spierspanning)

Fysische reactie (4))/
SPRAAKPRODUKTIE (4))

Figuur 2: Schematische weergave van de invloed van emoties op de spraakproduktie
volgens de Component Process theorie van Scherer. Waarneming van een stimulus
zorgt via SECs voor de realisatie van een emotionele toestand bij de waarnemer. Deze
emotie gaat gepaard met een fysiologische reactie die de toestand van de subcompo-
nenten beInvloedt. Door fysisch waarneembare veranderingen in het articulatoriache
systeem, bijvoorbeeld: spierspanning, droge mond, etc., kunnen uiteindelijk verande-
ringen in de spraakproduktke worden waargenomen.

De emotionele toestand komt tot stand door de waarnerning van een stimulus, die van
belang is voor de interne doelen van het organisme. Door iniddel van zogenaaxnde
stimulus evaluation checks (SECs) vergelijkt hij de huidige situatie met zijn interne
doelen. De uitkomsten van deze SECs zorgen, via beInvloeding van de arousal van
het autonome zenuwstelsel, voor adaptatie van de componenten.
Met kennis over de manier waarop het autonome zenuwstelsel reageert op een stimu-
lus, zou het dus mogelijk moeten zijn om verifleerbare voorspeffingen te doen over
akoestische cues in het spraaksignaal. Scherer beschrijft de reactie van het autonome
zenuwstelsel op een emotionele stimulus als toe - en afnames van ergotropische arou-
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sal en trophotropische arousal. Ergotropische arousal zorgt voor stimulering van het
sympathische zenuwstelsel en leidt onder andere tot een toename van: hartfrequen-
tie, bloeddruk, transpiratie en hormoonactiviteit. Een toename van ergotropische
arousal is een oriëntatie - reactie op een stimulus die veel aandacht van het organis-
me trekt en relevant is voor zijn of haar interne doelen. Het zorgt ervoor dat het
organisme zich totaal bewust raakt van de fysische omgeving en voor de noodzake—
lijke voorbereiding om tot actie over te gaan. Emoties die gepaard gaan met een
sterke toename van ergotropische arousal zijn paniek en woede. Trophotropische
arousal zorgt voor een tegenovergestelde reactie en stimuleert het parasympathische
zenuwstelsel. Het organisme verliest zijn a.andacht voor de omgeving en raakt in
zichzelf gekeerd. Droetheid is een voorbeeld van een emotie die gepaard gaat met
een toenarne van trophotropische arousal.

Scherer maakt voor een groot aantal emoties voorspellingen over de relatie tussen
emoties en de aanwezigheid van akoestische cues, [35]. Vervolgens toetst hij deze
voorspellingen ann onderzoeken uit het verleden, waarbij een groot aantal van zijn
voorspellingen wordt bevestigd door de resultaten van deze onderzoeken. Het is niet
mogelijk om alle voorspellingen te controleren, vanwege bet gebrek aan relevante
onderzoeken. Vele jaren na het publiceren van zijn artikel blijkt dat de voorspel-
lingen van Scherer (nog steeds) erg goed zijn, [20]. Het belangrijkste voordeel van
de Component process theorie is dat het een basis vormt voor verdere theoretische
uitwerkingen van de mechanismen die ten grondsiag liggen ann de emotie - stem
relatie. Verder biedt het de mogelijkheid om concrete hypotheses te stellen die em-
pirisch kunnen worden getest, [33]. De theorie wordt niet beperkt door toestanden
van subjectieve gevoelens, zoals bij dimensionele theorieën, en ook niet door een
beperkt aantal vooronderstelde basisemoties, zoals bij discrete theorieën.

Voor de geInteresseerde lezer volgt hieronder een kort overzicht van de SECs en hun
effecten op de spraakproduktie. Voor een gedetaileerde beschrijving wordt verwezen
naar [35]

NOVELTY CHECK (NC). NC evalueert de bekendheid van het organisme met de sti-
mulus. Het heeft geen directe invloed op de spraakproduktie. De effectri van NC
kunnen de uitkomsten van de volgende SECs beInvloeden. De uitkomst van de in-
trinsic pleasantness check op de spraakproduktie, is bijvoorbeeld afhankelijk is van
de bekendheid of onbekendheid van het organisme met de stimulus. In het algemeen
geldt dat de waarneming van een onbekende stimulus gepaard gaat met een hogere
amplitude en steilere onsets in het spraaksignaal, vanwege een voorafgaande, diepe
inademing en de noodzaak om vervolgens snel weer uit te ademen.

INTRINSIC PLEASANTNESS CHECK (PC). Dit is de meest basale evaluatiefunctie voor
alle organismen. Een positieve uitkomst leidt tot een toenadering tot de stimulus,
terwiji een negatieve uitkomst leidt tot het ontwijken ervan. Een negatieve uit-
komst van PC leidt tot een algemene impressie van vernauwing en constrictie van
het stemkanaal. De effet(n van een positieve uitkomst zijn minder goed te voor-
spellen. Ontspanning en expansie zouden moeten leiden tot een daling van de eerste
formant, Fl, en demping van de hoge frequenties. Aan de andere kant zou de ver-
korte larynx juist kunnen zorgen voor een tegenovergesteld, versterkend 'ffect op
de hoge frequenties. Het netto resultant is een uitgebalanceerde resonantie in het
totale spectrum, wat zich uit in een schone harmonische structuur. Ook kan enige
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nasaliteit worden verwacht. Dit patroon wordt beschreven als 'wijde stem'.

GOAL / NEED SIGNIFICANCE CHECK (GC). Dc belangrijkste functies van GC zijn:

• Va.ststellen van het belang van de stimulus in relatie tot de doelen en de in-
tenties van het organisme,

• Bepalen of de stimulus voordelig of nadelig is voor het bereiken van een doe!-
toestand of voor het voorzien in een behoefte,

• De afstand bepalen tot de doeltoestand na de impact van de stimulus, en

• Vaststellen in hoeverre het nodig is om actie te ondernemen of om de huidige
doelen bij te stellen.

GC bepaalt de mate van betrokkenheid en zorgt voor de impuls die de energie le-
vert voor een geschikte reactie. De akoestische effe(ten op de spraakproduktie in
een toestand die verschilt van de doeltoestand van de spreker zijn: toename van
10 en amplitude, toename van energie in de hogere frequenties en afname van de
bandbreedtes van de formanten. Deze eigenschappen worden samengevat als 'ge-
spannen stem'. De effecten van 'gespannen stem' versterken, naarmate de ergotro-
pische arousal toeneemt. Als er geen verschil bestaat tussen de verwachte situatie
en de werkelijke situatie, dan zuilen de eigenschappen van een 'ontspannen stem'
zich manifesteren: afname van fo, lage tot gemiddelde amplitude en gebalanceerde
energieverdeling met een lichte demping van de hogere frequenties.

COPING POTENTIAL CHECK (CC). De algemene functie van CC is om te evalueren
in hoeverre het organisme in staat is te reageren op een gebeurtenis. De uitkomst
van deze check wordt verdeeld over drie subchecks, die elk afzonderlijk consequen-
ties hebben voor de akoestische eigenschappen in de spraakproduktie: (i) check
op de controle over de huidige situatie en event ueel zijn consequenties, (ii) check
op de mogelijkheid om zich te kunnen bevrijden uit een dominante situatie. Deze
subcheck wordt ook wel power - check genoemd en bepaalt de binaire keuze van
'fight or flight', en (iii) check op mogelijkheid tot interne aanpassing (Engels: ad-
justment subcheck). Hierin wordt vastgesteld wat de mogelijkheden zijn om eigen
doelen of zelfwanrneming ann de huidige situatie ann te passen. Er is sprake van
ergotropische arousal, zolang bet mogelijk is om de effect.en en consequenties van
een gebeurtenis te beInvloeden. Hetzelfde type arousal is waarneembaar in situaties
waarin de mogelijkheid bestaat om te kunnen vluchten. Zolang de situatie contro-
leerbaar lijkt, zal ergotropische dorninantie resulteren in een spraakproduktie met de
kenmerken van de al eerder genoemde 'gespannen stem'. Als de uitkomst van de eer-
ste subcheck negatief is, dan ontstaat een toestand van zogenaamde trophotropische
arousal. Dit leidt tot een tegenovergestelde reactie en tot een 'slappe stem', welke
wordt gekarakteriseerd door: lage fo en een beperkt bereik van fo, lage amplitude,
interharmonische ruis als gevoig van heesheid, zware demping van de hoge frequen-
tieband, lichte nasaliteit, formantfrequenties in de buurt van de neutrale waardes,
en wijde bandbreedtes van formanten. De power - check zorgt voor een verdere dif-
ferentiatie in de vocale reactie. Zekerheid !eidt tot een afnarne van de ergotropische
arousal en zorgt voor ecu verschuiving van 'gespannen' - naar 'ontspannen stem',
wat onder andere resulteert in een afname van fo. Daarnaast zorgen een diepe,
krachtige ademhaling en borststem voor een toename van amplitude en energie in
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de lage harmonischen; een patroon dat ook we! 'vo!le stem' wordt genoemd. Een
onzekere uitkomst leidt tot een verdere toename van de ergotropische arousal en
dus tot 'gespannen stem', samen met een patroon dat 'dunne stem' wordt genoemd:
toename van fo, veel ruimte tussen de harmonischen en benadrukte resonantie in de
hogere harmonischen.

NORM / SELF COMPATIBILITY CHECK (NSC). In verge!ijking met de voorgaande
SECs, bestaat voor NSC minder duidelijkheid over de fysio!ogische gevolgen en de
('ffecten op de spraakproduktie. Er is weinig bekend over de gevolgen van overtre-
dingen van sociale normen en zelfidealen. NSC is in een !aat stadium van de evolutie
ontstaan en heeft emoties als trotsheid, schaainte en schuld ads mogelijke uitkomst.
Deze emoties zijn vrijwe! uniek voor de mens, wat betekent dat de gevo!gen ervan
niet louter gebaseerd zijn op biologische oorzaken, zoals bij de andere SECs we! het
geval is. Het is onmogelijk eenduidige te beschrijven wat de gevo!gen zijn van NSC
op de spraakproduktie.

3.4 Lens model voor communicatie van emoties

Communicatie van emoties kan worden gemodelleerd met een variant op het lens mo-
de! van Egon Brunswik (1956). Brunswik was één van de eerste voorstanders van het
gebruik van fujictionele model!en in het onderzoek naar de menselijke waarneming.
Het origine!e lens model van Brunswik omschrijft hoe een organisme zijn omgeving
waarneemt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen dvtal cues en proximal cues
(vanf hier respectieve!ijk externe cues en interne cues. Externe cues zijn fysische
eigenschappen van stimuli in de omgeving. Deze cues vormen de input voor het
sensorische systeem van de waarnemer. Interne cues zijn daarentegen al bewerkt
door de filtereigenschap van bet perifere, sensorische systeem. Deze cues vormen de
output van het sensorische systeem en worden verder verwerkt tot een representatie
van de omgeving in hoger gelegen cogrntieve structuren [8].

Cues hebben in dit model een probabi!istisch karakter. Er is geen sprake van een
duidelijke één op één re!atie tussen de waarneming en de aanwezigheid van een
verzame!ing cues, maar eerder van een één op meer relatie. Het probabilistische
karakter van externe cues wordt door Brunswik uitgedrukt als ecologische validiteit.
De ecologische validiteit van een cue is een statistische maat voor de kans dat de cue
aanwezig is in de omgeving, gegeven de corre!aties met andere cues in de omgeving.
De aanwezigheid van een tijger zal bijvoorbeeld in bet algemeen meer opschudding
veroorzaken in een winkelcentrum dan in een dierentuin. Ook interne cues bebben
een probabilistisch karakter. Dit wordt uitgedrukt in de functionele validiteit. De
functionele validiteit is een statistische maat voor de kans dat een cue een rol heeft
gespeeld in de uiteindelijke wa.arneming van een stimulus en is aflianke!ijk van de
aandacht van de waarnemer. De meeste aandacht za! zijn gericht op de meest diffe-
rentiërende cues. Een rood voorwerp wordt eerder vanwege het 'rood zijn' herkend
in een omgeving met groene voorwerpen, dan in een omgeving waarin zich meerdere
rode voorwerpen bevinden. De functionele validiteit van 'rood zijn', ofwel de kans
dat een organisme gebruik maakt van het 'rood zijn' is in beide geva!!en verschi!lend.

Scherer omschijft een variant op het Brunswikiaanse lens model voor de communi-
catie van emoties. Een waarnemer ontvangt informatie van de emotionele toest and
van de spreker in de vorm van cues in bet spaaksignaal, [35]. Dc ecologische validiteit
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van een externe cue wordt bepaald door de mate waarin een cue representatief is
voor de emotionele toestand van de spreker. De frnctionele validiteit geeft weer in
welke mate de corresponderende iriterl2e cue een rol speelt in de herkenning van de
emotie door de luisteraar.
Het model onderscheidt drie fases in het communicatieproces: codering, transmissie
en representatie. In de coderingsfase word de emotionele toestand van de spreker
'vertaald' in een gecodeerde versie van deze emotie. Het spraaksignaal bevat de
externe cues die representatief zijn voor de emotie. In de transmissiefase verplaatst
het signaal zich door de media tussen spreker en waarnemer, waaronder ook het
perifere auditieve systeem van de waarnemer wordt gerekend, naar de auditieve
zenuw. De interne cues worden door de auditieve zenuw uiteindelijk omgezet in
een impulssignaal dat in de la.atste fase, de representatiefase wordt gedecodeerd en
wordt waargenomen als de emotionele toestand van de spreker.

L)istil Proilmal

Phenomenal Trait/Mate lndlcaton percepts Attrlbvdon

kvd

Operational

level Criterion Indicator Perceptual Aftrlbutlonal
a1oe vaIue j.dgments judgineetsp

Encoding Transmission Representation

Figuur 3: Schematisch overzicht van het lens model van Scherer voor communicatie
van emoties. Dit is een variant op het originele Brunswikiaanse lens model. De drie
fases: Codering, Thznsmi8sie en Representatie (Engels: Encoding, Transmission en
Representation) kunnen worden onderscheiden, samen met de verachillende soorten
cues en hun validiteiten.

Figuur 3 toont een schematische weergave van de manier waarop een emotie wordt
herkend via de verschillende fases in het model van Scherer. In de Encoding fase co-
deert de spreker zijn emotie in het spraaksignaal, C. Dit signaal bevat verschillende
externe cues, D1, .. . , D,, met verschillende waardes voor ecologische validiteit. De
lens tussen externe cues en interne cues bevindt zich aan het einde van de Thzns-
mi.ssion fase. Hierna wordt met de functionele validiteit van de interne cues bepaald
welke uiteindelijk worden gebruikt in de Representation fase voor de herkenmng van
de emotionele toestand van de spreker.

3.5 Modellering van de cochlea: het SI model

De functiona!iteit van het Lens model wordt bepaald door de transformatie van de
cues die plaatsvindt in het perifere auditieve systeem. Het menselijke perifere audi-
tieve systeem onderscheid drie structuren: i) buitenoor, ii) middenoor en iii) binnen-
oor. De cochlea, ook we! s!akkenhuis genoemd, is een onderdeel van bet binnenoor.
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Het is een ruimte gevuld met vloeistof waarin de trillingen van het trommelvlies
worden voortgeplant. De belangrijkste functie van de cochlea is de transmissie van
de meest informatieve delen van het signaal naar de auditieve zenuw. Onderzoek
naar de werking van de levende cochlea is tot voor kort vrijwel niet mogelijk geweest.
Omdat de onderdelen zo kwetsbaar zijn, wordt het binnenoor goed beschermd door
een dikke laag rotsbeen, wat het onbereikbaar ma.akt voor meetapparatuur. Met
moderne technieken werd het uiteindelijk mogelijk om jets over de werking van de
cochlea te weten te komen. De grootste rol bij de verwerking van akoestische cues
kan worden toegeschreven aan de werking van het basilair membraan (BM). Als
gevoig van de variatie in stijfheid van het BM, is de vloeistofdruk op iedere plaats
anders. Dit zorgt ervoor dat ieclere plaats op het membraan gevoelig is voor een
specifieke frequentie. Aan het begin van het BM (base) is de gevoeligheid voor hoge
frequenties (ca. 20 kHz) het grootst, aan het einde (apex) is de gevoeligheid voor
lage frequenties (ca. 20 Hz) het grootst. Deze plaats - frequentie relatie kan door
een (bij benadering) logaritmische schaal worden beschreven. Figuur 4 toont een
schematische representatie van de plaats - frequentie relatie van het BM. Het gebied
tussen de beide uitersten komt ongeveer overeert met het frequentiebereik van het
menselijke gehoor en ligt rond de 10 octaven. De plants - frequentie relatie is de
eigenschap die voor de ontwikkeling van cochlea modellen wordt gebruikt.

2.000 Hz-

Figuur 4: Een schematische representatie van de plaats - frequentie relatie van het
basilair membraan. De karakteristieke frequentie aan het begin van het membraan
(base) is 20 KHz en neemt af tot 20 Hz aan het uiteinde (apex).

3.5.1 Anatomie en werking van het perifere auditieve systeem

Het perifere auditieve systeem zorgt voor de eerste verwerking van auditieve infor-
matie uit de omgeving. Dit proces kan worden verdeeld in drie subprocessen die
worden gekarakteriseerd door de drie anatomische structuren van het perifere audi-
tieve systeem: buitenoor, rniddenoor en binnenoor.

4,000 Hz

1.500Hz

7.000Hz



16 Theoretische achtergrond

BUITENOOR

Het buitenoor bestaat uit de pinna en het auditieve kanaaL De pinna speelt een
relatief onbelangrijke rol in de verwerking van geluid, maar zorgt we! voor een eerste
bewerking van ge!uiden met hoge frequenties, wat voor de waarnemer van be!ang is
voor de lokalisatie van de geluidsbron. Verder zorgt de structuur van de pinna ervoor
dat sommige frequenties worden benadrukt. Bet auditieve kanaal is een akoestische
buis met een gemidde!de lengte van 2.4 cm. Het fungeert a!s bescherming voor de
structuren in het binnenoor. Ge!uid verpla.atst zich door bet auditieve kanaa! tot bet
uiteinde!ijk arriveert bij het trommelvlies. Op deze plek wordt akoestische energie
van tri!lingen in de buitenlucht orngezet in akoestische energie van tri!lingen in de
structuren van het middenoor.

MIDDENOOR

Het middenoor is een met lucht gevu!de ho!te met een inhoud van ongeveer 2cm3.
De holte wordt ann de kant van het buitenoor begrensd door bet trommelvlies en
ann de kant van bet binnenoor staat bet, via bet ovate venster, in verbinding met
de cochlea. In de bo!te bevinden zich een aantal onderling met e!kaar verbonden
botstructuren: hamer, aambeeld en stijgbeugel, die de binnenkomende trillingen van
het trommelvlies doorgeven ann het ovate venster van de cochlea. Het middenoor
zorgt er door middel van interathanke!ijke transformaties voor dat de energieover-
dracht van de geluidsgolf effiiënt verloopt.

BINNENOOR

Het binnenoor besta.at voor bet grootste deel uit de cochlea. De cochlea wordt
omgeven door een extreem harde botstructuur en heeft als belangrijkste functie het
transformeren van mecbaniscbe energie in impulsen die verder door het centra!e
zenuwstelse! kunnen worden verwerkt. De cochlea is een ongeveer 35 mm lange,
in de vorm van een s!akkenhuis opgerolde buis, die in de lengtericbting door twee
membranen wordt verdee!d in drie kamers of scalae: de scala tympani, de scala media
en de scala vestibuli. Bet basilair membraan (BM) scheidt de scala tympani van de
scala media en Reissner 's membraan scheidt de scala media van de scala vestibuli.
De scalae zijn gevuld met v!oeistoffen, waarvan beweging slechts mogelijk is door
de e!asticiteit van de twee vensters ann beide uiteinden van de cochlea, die zich op
de grens met bet middenoor bevinden: het ovale venster, dat gekoppe!d is ann de
stijgbeugel, en het ronde venster. De botstructuren in bet middenoor zetten het
ovate venster in beweging. De bewegingen worden gecompenseerd door bewegingen
van bet ronde venster, waardoor de v!oeistoffeii in de sca!ae in beweging komen.
Door zijn flexibiliteit, beweegt bet BM mee. Veronderste!d wordt, dat de mechanica
van de cochlea vrijwel uitsluitend bepaa!d wordt door de werking van bet BM en de
structuren die rechtstreeks door bet BM worden beinv!oedt.
Op het BM ontstaat een !opende golf die zich van bet begin van het BM, bij het
ovale venster, naar het einde van het BM, bij het helicotrema, beweegt. Dc sne!heid
waarmee deze lopende golf zich voortp!ant is niet uniform; hij is boog ann het begin
van het BM en rieemt af naarmate de kop van de golf verder van bet begin verwijderd
rankt. De bewegingen van het BM, worden door ongeveer 3000 banrce!!en, die zich
in bet orgaan van Corti bevinden, gedetecteerd en door middel van depolarisatie
getransformeerd in gescbaa!de actiepotentialen. Het orgaan van Corti bevindt zich
op het BM. Vanaf hier worden de gecodeerde geluidsigna!en via de auditieve zenuw
naar gebieden in de bersenstam getransporteerd en uiteinde!ijk nog verder naar
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centraler gelegen hersendelen, waar ze samen met signalen uit andere sensorische
systemen parallel verder worden verwerkt.

3.5.2 Basilair Membraan (BM) model van Sound Intelligence (SI)

In de vroegste modellen van de cochlea (bijvoorbeeld Helmholz, 1885), werd de
cochlea gezien als een verzameling ongekoppelde ifiters, geordend in volgorde van
hun karakteristieke frequentie. leder filter ontvangt dezelfde input en heeft zijn
eigen verbinding met een fysische representatie van een zenuwvezel. In een dergeijk
model van het BM worden binnenkomende geluiden omgezet in een patroon van
aktiviteit van de auditieve zenuw. De cochlea gedraagt zich hierin als een soort
Fourier analyse en er wordt verder geen rekening gehouden met interacties tussen
basilair membraan en de vloeistoffen in de scalae. De fIltereigenschap van het SI
model is echter gebaseerd op de eigenschappen van het BM.

De variatie in mechanische eigenschappen van het BM zorgt voor een unieke relatie
tussen plants en frequentie in de cochlea: gebieden die gevoelig zijn voor hoge fre-
quenties bevinden zich aan het begin van de cochlea (base) en gebieden die gevoelig
zijn voor de lage frequenties aan het einde (apex). ledere frequentie, die binnen het
bereik van het gehoor valt, heeft zijn eigen positie in de cochlea. Op deze positie
wordt een maximale reactie vertoont op de input van een geluidsgolf met de frequen-
tie die specifiek is voor deze positie. Deze unieke relatie tussen plants en frequentie
wordt gebruikt in het transmvssie lijn cochlea model van Duifhuis, [13]. Dit nume-
rieke model van de menselijke cochlea heeft als belangrijk voordeel boven andere
modellen, dat het continulteit in plants (en dus ook in frequentie) garandeert, wat
kenmerkend is voor de menselijke cochlea, [16]. In het tran,smissie lijn model wordt
aan de hand van een aantal onderling gekoppelde oscilatoren, de vergelijkingen voor
de bewegingen van het BM geImplementeerd.

Het SI model is een lineaire, één dimensionale versie van het transmissie lijn model
van Duifhuis. De belangrijkste kenmerken van het model zijn: continulteit in tijd
en ruimte. Hierdoor wordt de hoeveelheid informatie die verloren gaat in de analyse
met dit model geminimaliseerd. Een andere veelgebruikte methode in de spraaktech-
nologie is de Fast Fourier Transform (FFT). Met deze methode kunnen zogenaamde
spectogrammen worden gemaakt, maar deze zijn noch continu in tijd noch continu in
frequentie waardoor, in vergelijking met het SI model, veel informatieverlies wordt
geleden.

Het SI model kan worden beschouwd als een parallel geschakelde filterbank van fy-
sisch gekoppelde filters. leder filter representeert een segment van het BM en is bet
meest gevoelig voor een specifieke frequentiecomponent. Het aantal segmenten waar-
mee bet BM wordt gemodeleerd is instelbaar, evenals de hoogste frequentie die door
het model moet worden beschouwd. Het frequentiegebied met de meeste informatie
voor menselijke spraak heeft hoogste component van ongeveer 8 kHz. Om een goede
resolutie voor de output van het model te garanderen moet een aantal segmenten
worden gekozen dat hoog genoeg is om voldoende informatie te onderseheiden en
dat lang genoeg is om de computationele last te minimaliseren. Deze verhouding
tussen snelheid, betrouwbaarheid en spectrale resolutie is afhankelijk van bet type
input en de tijd die je ter beschikking bebt. Met de gekozen insteffingen wordt met
Greenwood's parameters voor de ffltereigenschap van de menselijke cochlea bere-
kend wat de best passende plaats - frequentie relatie voor het model is, [1]. Hiermee
worden alle segmenten in het model in een aflopende logaritmische schaal gerela-
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teerd aan een corresponderende frequentie. Dc laagste segmenten corresponderen
met de hoge - en de hoogste segmenten met de lage frequentiecomponenten. Nadat
cen signaal het model heeft doorlopen, wordt op de output cen lekkende integratie
berekend van de gekwadrateerde sneiheid van alle segmenten.3 Na sampling van de
lekkend geintegreerde energie - output, kan het signaal worden gerepresenteerd in
een cochleograin.

3.5.3 Cochleogram

Het cochleogram is een continue tijd -frequentie representatie van een auditief sig-
naal. Figuur 5 toont in de linker albeelding een voorbeeld van een cochleograin van
het woord /nul/.

Tijd (miisecondes)

Figuur 5: Het cochleogram van /nul/ representeert het continue verloop van energie
in het frequentiespectrum. De x-as representeert de tijd in frames (één frame = 5
millisecondes). De twee y-assen representeren de verdeling van het BM in segrnenten
(links) en frequenties (rechts). De rechter albeelding toont het energiespecti-um op
frame 66.

Op de horizontale as staat de tijd uitgezet in frames met een lengte van ongeveer 5
milhisecondes. De twee verticale assen representeren de verdeling van bet BM in seg-
menten (links) en frequenties (rechts). Dc kleurcodering van bet cochicogram wordt
bepaald door de spectrale energie: rood voor de hoogste energiewaarde8, blaauw
voor de laagste. In bet cochleogram van /nul/ kunnen een aantal rode contouren

3Lekkende integratie wordt weergegeven door de volgende vergelijking: r1(t) = r3(t — tt)e +
Xj(t)Za(t). Hierin staat r3(t) voor de lekkend geIntegreerde energie van segment s op tijdstip t. t
is de sampleperiode, t — t is het tijdstip van de vorige sample, en x,(t) is de huidige sneiheid van
segment s (zie [1] pp 47-48).
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worden onderscheiden. De onderste contour representeert de grondtoon, fo, die
mensen waarnemen als de toonhoogte. De overige rode contouren representeren de
zogenaamde harmonischen en zijn alle veelvouden van de grondtoon. Samen vormen
de grondtoon en de harmonischen een harmonisch complex wat kenmerkend is voor
sternhebbende spraak.
De spectrale eigenschappen van een signaal in het cochleogram kunnen voor ieder
tijdstip in een energiespectrurn worden weergegeven door een doorsnede van bet
cochleogram voor dit tijdstip te nemen. De rechter afbeelding toont een voorbeeld
van het energiespectrum op bet tijdstip dat correspondeert met frame 66. In het
energiespectrum worden op de horizontale as de segmenten uitgezet tegen de energie
op de verticale as. De pieken in dit energiespectruin komen overeen met de grondtoon
en de harmoriischen.
De kracht van het cochleogram ligt in het feit dat de temporele ontwikkelingen van
spectrale eigenschappen op een eenvoudige manier kunnen worden gevolgd, door
het behoud van continuItcit in frequentie en tijd. Met conventionle methodes als
FFT is het onmogelijk om gedetailleerde informatie in zowel temporele ala spectrale
richting te verkrijgen. Zie [1] voor een uitvoerige omschrijving van deze methode van
signaalanalyse, beter bekend als Continuity Preseruing Signal Processing (CPSP).
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4 Centrale vraag en doelstellingen

In dit hoofdstuk worden de centrale vraag en een aantal hieruit afgeleide doelstel-
lingen geformuleerd. Alle verdere stappen in het onderzoek zullen erop gericht zijn
om de doelstellingen te realiseren. Ook de relevantie voor Kunstmatige Inteffigentie
(KI) komt aan bod. Verder zal een aantal algemene problemen worden besproken
waar men tegen aan loopt bij het onderzoek naar emotieherkenning in spraak. Voor
de modellen en experimenten in de resterende hoofdstukken van dit versiag zal ik
proberen aan te geven hoe met deze problemen rekening is gehouden en wat de
consequenties zijn van de keuzes die op deze punten zijn gemaakt.

4.1 Doelstellingen en wetenschappelijke relevantie voor K!

De centrale vraag in dit onderzoek luidt:

"Is het mogelijk om emoties te herkennen op basis van akoestische kenmerken in
stemgeluid?"

Spraaktechnologie is een belangrijk wetenschappelijk veld binnen KI. Kennis van
de akoestische informatie die mensen gebruiken bij bet herkennen van emoties kan
bijdragen ann de verbetering van systemen die gebruik maken van dit soort tech-
nologie. Denk bijvoorbeeld aan het eerder genoemde voorbeeld van een systeem
met sprekerverificatie dat een persoon ineens niet meer kan herkennen, omdat zijn
chagrijnige ochtendstem te veel verschilt van zijn neutrale leesstem. Ook de kwali-
teit van synthetische stemmen in bijvoorbeeld natuurlijke taalinterfaces zou kunnen
verbeteren door kennis van akoestische eigenschappen van emoties in spraak.
Een voorbeeld van een praktische toepassing van emotieherkenning is de uitbrei-
ding van een systeem voor camerabewaking met kennis over auditieve informatie,
bijvoorbeeld over agressie. Bewaking met een dergelijk systeem benadert de mense-
lijke waarneming van - en de reactie op auditieve stimuli: een (agressieve) stimulus
in de omgeving trekt de aandacht en wordt gevolgd door een oriëntatie respons die
ervoor zorgt dat het visuele sensorische systeem wordt gericht naar de oorsprong
van de stimulus.
Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik uiteindelijk te kunnen va.ststellen wat
de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een systeem dat in sta.at is automa-
tisch agressie te herkennen. Om de wetenschappelijke status van dit onderzoek te
garanderen, wordt een theoretisch model gedefinieerd. waarmee het mogelijk is om
automatische emotieherkenning, gebaseerd op menselijke waarneming, te benaderen.

Doelstelling 1 Definitie van een theoretisch model voor automatische emoticher-
kenning

Het theoretische model voor automatische emotieherkenning dat in dit onderzoek
wordt gebruikt, bestaat uit de (voor dit onderzoek) meest bruikbare delen van in
hoofdstuk 3 behandelde theoriën en modellen. In hoofdstuk 5 wordt een gedetail-
leerde beschrijving gegeven van bet samenvoegen van deze delen tot een bruikbaar
model voor automatische emotieherkenning.

Doelstelling 2 Definitie van een kleine verzameling akoestische cues die mensen
gebruiken voor de herkenning van agressie
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In een eerste experiment wordt gebruik gemaakt van een database met geluidsop-
names van korte, vocale expressies van veertien verschillende emoties. Voor emoties
met een hoge ergotropische arousal (met name: boosheid en paniek), die in verband
kunnen worden gebracht met agressie, wordt in dit eerste experiment middels een
statistische analyse bepaald wat de meest discriminerende cues zijn. In hoofdstuk 6
worden dit experiment en de resultaten besproken. Dc resultaten moeten uiteinde-
lijk kunnen leiden tot de kfinitie van een verzameling cues voor de implementatie
van een automatische detector voor verbale agressie in realistische omstandigheden.

Doelstelling 3 Irnplementatie van een automatische agressiedetector

De agressiedetector moet, gegeven een bepaalde evidentie in de vorm van de aan-
wezigheid van agressiecues, bepalen of er sprake is van de waarneming van agressie.
Agressie wordt in dit kader beschouwd als een emotionele toestand die mogelijk in
verschillende gradaties kan worden waargenomen. Deze gradaties kunnen, eventu-
eel in verschillende dimensies, worden uitgezet op een glijdende schaal. De schaling
moet aansluiten bij de fuzzy benadering die mensen gebruiken bij het herkennen van
agressie. Hoofdstuk 7 is gewijd aan cen tweede experiment, waarin een dergelijke
detector in opdracht van NS / Pro Rail wordt geIrnplementeerd voor verbale agressie
in treinen.
In het resterende deel van dit hoofdstuk zullen een aarital problemen voor de reali-
satie van deze doelstellingen worden besproken.

4.2 Definitie

Een eerste probleem is de vraag hoe je emoties zou moeten definiëren. Hierbij is bet
van belang dat een duidelijk onderscbeid wordt gemaakt tussen emoties enerzijds
en overige gemoedstoestanden, zoals: stemming, de verbouding tussen verscbillende
personen, houding en karaktertrekken anderzijds. Scherer maakt dit onderscbeid
door te stellen dat emoties ten opzichte van andere gemoedstoestanden worden ge-
kenmerkt door een hoge intensiteit en een korte duur. De korte periode na de
waarneming van cen emotionele stimulus wordt gekenmerkt door een verandering in
arousal. Zie paragraaf 3.3 voor een meer uitgebreide beschrijving van de Component
process theorie.

Een andere eigenschap van emoties is dat dezelfde (basis)emotie kan worden ervaren
in variërende intensiteit. Deze eigenschap zorgt voor de glijdende schaal die al in
de introductie van dit hoofdstuk werd genoemd en leidt tot akoestisch verschillende
emoties.4

Sommige emoties zijn sterk met elkaar verbonden. Dit wordt in verschillende on-
derzoeken benaderd door het fenomeen emotiefamilie.5 Een emotiefamilie bestaat
uit een aantal akoestisch verwante emoties, die in berkenningsexperimenten met
proefpersonen relatief veel met elkaar worden verwisseld.
Deze eigenschappen kunnen worden samengevat in de volgende functionele definitie
van een emotie, die een basis vormt voor de experimenten in dit onderzoek:

4Scherer onderscheidt in [33, 4, 35] bijvoorbeeld koude boosheid en hete boosheid. Deze eigenschap
is een uitgangspunt voor het onderzoek naar agressiedetectie in de experimenten in dit onderzoek.

5Een mogelijke manier om een emotiefamilie te beschrijven is als een groep emoties die in een
bepaalde dimensie overeenkomende eigenschappen hebben. Dit idee vormt een basis voor het expe-
riment in hoofdstuk 6 waar voor emoties met een ergotropische arousal ('—j activiteit) wordt bepaald
wat de overeenkomende akoestische eigenschappen zijn.
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Definitie 1 Emoties zijn affectieve toestanden met korte duur en hoge intensiteit.
Verschillen en overeenkomsten tussen emoties worden bepaald door de arousal van
het autonome zenuwstelsel als gevoig van de respons op een stimulus.

4.3 Data aquisitie

Voor het realiseren van doelstelling 2 en 3 moet geschikte data worden verkregen.
Dc methode voor het samenstellen van de database beYnvloedt de kwaliteit van de
data en bepaalt in grote mate de resultaten van het onderzoek. De meest geschikte
methode geeft een goede verhouding tussen betrouwbaarheid en controleerbaarheid.
De betrouwbaarheid geeft weer in welke mate de data representatief is voor de
werkelijkheid en de controleerbaarheid geeft weer in welke mate de omstandigheden
en de expressie kunnen worden beInvloed. De volgende methodes worden in de
iteratuur onderscheiden:

• Sponta.an

• Instructie

• Inductie

SPONTAAN. Omdat emoties samenhangen met een verlies van controle, lijken sponta-
ne expressies per (Ichnitie de meest betrouwbare vorm van data. Dc omstandigheden
waarin spontane spraak wordt opgenomen zijn echter bet moeilijkst te controleren.
Voorbeelden van spontane spraak zijn emotionele uitspattingen in de media. Denk
bijvoorbeeld ann een reactie op een onverwachte wending in een interview of aan
mensen die prijzen winnen (of juist niet) in een speiprogramina. Het is echter moei-
ijk om vast te stellen of deze emotionele expressies werkelijk spontaan genoemd
kunnen worden. Tegenstanders van deze methode argumenteren dat de data sterk
correlleert met sociale en culturele omstandigheden, wat zorgt voor een bias en af-
name van werkelijke spontaniteit.
Een ander probleem is dat met zomaar geluidsopnames mogen worden gemaakt in
verband met het recht op privacy van de personen in de opnames.

INDUCTIE. Bij inductie worden 'spontane' expressies van emoties via cen externe
stimulus, (bijvoorbeeld: plaatjes, cognitieve taken, enzovoort) bij een proefpersoon
opgewekt. De expressie van de emotie bestaat uit verbale reacties op deze stimulus.
Deze methode is meer controleerbaar dan de vorige methode. De expressie bevat
echter niet noodzakelijk de beoogde emotie, omdat de reacties van proefpersonen
niet altijd voorspelbaar en vergelijkbaar zijn. De manier waarop iemand reageert
op een stimulus, wordt bepaald door zijn of haar fysieke en mentale toestand en is
dus erg subjectief. Dit zorgt weer voor een afname van de controleerbaarbaarheid
in vergelijking met de volgende methode.

INSTRUCTIE. Bij de laatst methode, instructie, wordt gebruik gemaakt van acteurs
die een script met een van tevoren vastgestelde emotie spelen of voorlezen. Het
voordeel van instructie is dat de expressie compleet kan worden gecontroleerd. De
kritiek op deze methode is dat acteurs met voldoende in staat zouden zijn om realis-
tische emotionele expressies te simuleren. Acteurs hebben de neiging om in hun spel
emoties licht te overdrijven en gebruik te maken van prototypes. Het is hierdoor de
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vraag of gesimuleerde expressies voldoende betrouwbaar overeenkomen met expres-
sies die in de realiteit worden waargenomen. Simulatie van emoties door instructie
is in de literatuur de meest voorkomende methode voor het samenstellen van een
database met geluidsopnames van emotionele vocale expressies van emoties.

Algemeen kan worden gesteld dat de kwaliteit van een emotionele database bepaald
wordt door de mate waarin de data representatief is voor wat je in de realiteit
tegen zou kunnen komen. Welke methode het meest geschikt is, wordt bepaald
door: de gebruikte (lefinitie van een emotie, de doelstellingen van het onderzoek
en de hoeveelheid tijd die ter beschikking is gesteld voor het samenstellen van de
database.

4.4 Parameterkeuze

Computationele modellen van menselijke waarneming kunnen erg complex zijn. Dit
betekent dat ze veel geheugen vragen van de computer waarop de berekeningen wor-
den uitgevoerd. Uit het oogpunt van efficiëntie en intelligentie is het van belang dat
de computationele last zo laag mogelijk wordt gehouden. Dit betekent dat in een
computationeel model voor emotieherkenning een klein aantal eenvoudige parame-
ters wenselijk is. In het meest ideale geval worden optimale resultaten gehaald met
een zo klein mogelijk aantal parameters.
Er bestaat nog geen consensus over de te volgen procedure voor parameterkeuze
in onderzoek naar akoestische eigenschappen van emoties. Naast aanbevelingen om
een zo groot mogelijk aanta! parameters te gebruiken [33, 20, 24], wordt ook gebruik
gemaakt van de methode om eerst te zorgen voor een solide basis om vervolgens
nuances ann te brengen met onafhankelijke parameters [27].
In de experimentele fase van de ontwikkeling van een automatische agressiedetector
is een grote verzameling parameters een goed uitgangspunt. Het uiteindelijke doe!
is om een klein aanta! parameters over te houden en daarmee een snel (!iefst real
time) algoritme te ontwikkelen dat in staat is om agressie te detecteren.
Het probleem van de juiste parameterkeuze is nauw verbonden met een probleem
dat Scherer noemt in zijn bespreking van bet lens mode! uit paragraaf 3.4. Bij
communicatie van emotie wordt in de !aatste fase door de luisteraar een representatie
gevormd van de emotie van de spreker. De vraag is hoe een derge!ijke representatie
tot stand komt. Met andere woorden: 'Welke interne cues zorgen uiteindelijk voor
een representatie van de emotionele toestand van een expressie?
Om iets zinnigs te kunnen zeggen over parameters die door een luisteraar worden
verwerkt, moet je over kennis van de filterwerking van het perifere auditieve sys-
teem beschikken. Door ge!uidsopnames met het SI model te filteren, ontstaat een
represent atie van de manier waarop een mens de akoestische eigenschappen van een
expressie representeert. De cues in bet cochleogram zijn een benadering van de
interne cues waarop de representatie van de emotie wordt gebaseerd.
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Theoretisch model

In dit hoofdstuk wordt een functionele omschrijving gegeven van een model dat
kan worden gebruikt voor onderzoek naar automatische emotieherkenning. Voor
de verschillende fases in bet model wordt bescbreven wat de gevolgen zijn voor
bet onderzoek naar agressiedetectie. Het model is een samenvoeging van het lens
model van Scberer uit paragraaf 3.4 en bet SI model uit paragraaf 3.5.2. Met de
Component Process theorie als achtergrond kunnen voorspellingen worden gemaakt
over de aanwezigbeid van akoestiscbe cues in emotionele spraak.

5.1 Lens model voor automatische emotieherkenning

De stappen in bet verdere verloop van dit onderzoek kunnen worden afgeleid uit het
lens model van Scberer en bet SI model. De functionaliteit van bet lens model wordt
bepaald door de transforinatie van externe cues in interae cues.
Het SI model kan binnen dit kader worden bescbouwd als een computationele im-
plementatie van de lens in bet model van Scberer die deze transformatie tot stand
brengt. Bij menselijke waarneming worden de interne cues vervolgens verder ge-
bruikt voor de representatie en berkenning van geluidsbronnen in centrale cognitieve
structuren. Hoe dit complexe informatieverwerkingsproces verloopt, valt ecbter bui-
ten bet kader van dit onderzoek.6 Dit onderzoek beperkt zicb tot de refiexmatige,
bottom - up wa.arnexning van emoties: detectie.
Het lens model voor automatische emotieherkenmng is schematisch weergegeven in
figuur 6. Evenals in het lens model van Scherer worden de drie fases: codering (1),
transformatie (2) en representatie (4) onderscheiden. Daarnaast kent dit model nog
een extra fase tussen de transformatie en de representatie: feature extraction (3).
In deze fase wordt de meest bruikbare informatie in bet cochleogram van het geluid
geselecteerd. Met deze selectie wordt vervolgens een representatie gemaakt van de
emotionele toestand van de spreker.

GELUID = SI model
o.& cheiden voor -
on achtergrond

CUES WAARNEMING
cue criteria en
agreeaiecrit.rlum

(1) (2) (3) (4)

Figuur 6: Schematische weergave van de automatische emotieherkenning met het SI
model op ba8is van het Lens model. De spreker codeert zijn emotionele boodschap in
externe, akoestische cues in geluid (1). Deze worden gefilterd door de verachillende
media tussen spreker en waarnemer. Door de filterwerking van met name het SI
model ontstaat een interne representaties van het geluid (2). Hieruit worden de
meest bruikbare eigenschappen geselecteerd (3) en verwerkt tot een representatie van
de emotionele toestand van de spreker die uiteindelijk wordt waargenomen (4).

Aan bet begin van bet model, belemaal links in de figuur, vindt de codering van de
emotie plants. In experimenten met opgenomen data komt deze fase overeen met de

6Met cognitieve modellen, bijvoorbeeld ACT-R, is bet mogelijk om dit soort hogere cognitieve
processen, waarbij veel symbolische kennis en feedback - processen een rol spelen, schematisch te
omschrijven.

—'
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data aqui.sitie.

In het eerste deel van de transformatiefase worden de opnames gedigitaliseerd. De
externe cues in het geluid worden wordt gefilterd door de eigenschappen van de media
tussen de spreker en de opname - apparatuur en de instellingen voor het digitaliseren
van de opnames. De invloeden van deze media zijn voor gecontroleerde opnames,
zoals gebruikt in het experiment in hoofdstuk 6, vrijwel constant. Dit is echter niet
het geval voor 'real life' data, waar ruisbronnen en fysische eigenschappen van de
omgeving we! degelijk een rol spelen. In bet tweede deel van de transformatiefase
wordt de (externe) digitale versie van bet geluid gefilterd door bet SI model tot
een (interne) representatie. Het digitale geluid wordt bandpass gefi1trd met de
eigenschappen van bet BM en de voorgrond (in dit onderzoek menselijke spraak)
wordt gescheiden van de achtergrond.
Vervolgens wordt in de feature extraction door de wetenschapper een keuze gemaakt
welke interne cues bij verder gaat analyseren in zijn onderzoek naar de waarneming
van een emotie. Het SI model vereist dat deze parameterkeuze is gebaseerd op
de menselijke waarneming. Met een goede verzameling cues kan een representatie
worden gemaakt van de meest informatieve delen van de data. Op basis van deze
representatie moet door de wa.arnemer c.q. detector uiteindelijk worden beslist of
er een detectie gegeven wordt.
In de bespreking van de experimenten in de komende boofdstukken, zal worden
geprobeerd om deze verschillende fases in bet model expliciet te bebandelen.
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6 Experiment 1: Signaalanalyse van ergotropische arou-
sal

Het doel van dit eerste experiment is om te bepalen wat de invloed is van emoties
met een hoge ergotropische arousal op de spraakproduktie. In de literatuur worden
als voornaamste voorbeelden van dit type emotie woede en paniek genoemd. De
akoestische cues die in dit kader worden onderzocht, zijn gebaseerd op menselijke
waarneming van stemeigenschappen, namelijk: luidheid, stemkwaliteit en toonhoog-
te, en zijn zo gekozen dat ze naar alle waarschijnlijkheid onderscheidend zullen zijn
voor deze emoties ten opzichte van meer ontspannen emoties.
Voor dit experiment gelden de volgende aanames en stellingen:

Aanname 1 Toename van ergotropische arousal heeft een specifiek effect op de
spraakproduktie.

Aanname 2 Spraakproduktie bepaalt de aanwezigheid van akoestische cues.

Uit aannames 1 en 2 volgt

Stelling 1 Emoties die samenhangen met een toename van ergotropzsche arousal
kunnen worden onderscheiden op basis van akoestische cues.

Aannames 1 en 2 vormen de hypothetische basis voor dit experiment. Met stelling 1
is het vervolgens mogelijk om voorspellingen te maken over de aanwezigheid van
akoestische cues in spraak als gevolg van de invloed van een emotie.
In paragraaf 6.1 wordt de database voor dit experiment beschreven. In paragraaf 6.2
wordt de methode voor het afleiden van akoestische cues, feature extraction, uit
stemeigenschappen voor paniek en woede besproken, gevolgd door de definitie van
de cues en voorspellingen over hun relatie met emoties in paragraaf 6.3. In para-
graaf 6.4 wordt vervolgens per stemeigenschap voor twee voorbeeldsignalen uit de
database vergeleken hoe deze cues zich manifesteren in woede ten opzicht van de
meer neutrale emotie: interesse. Ook worden aan bet einde van de bespreking van
iedere stemeigenschap de resultaten van de correlaties van de cues met een aantal
onafhankelijke variabelen, waaronder arousal, besproken. In paragraaf 6.5 worden
tot slot de conclusies van dit experiment gegeven.

6.1 Data

De database die voor dit experiment is gebruikt, is samengesteld door Klaus Scherer,
Harald Wallbott, Rainer Banse en Heiner Eligring voor The Geneva Emotion Re-
search Group. Deze onderzoeksgroep staat onder leiding van Prof. Klaus R. Scherer
en is onderdeel van de Faculty of Psychology and Education Sciences (FPSE) ann
de universiteit van Genève. De methode die is gebruikt voor het samenstellen van
de database is simulatie op basis van instructie en inductie. Deze database is onder
andere in [4] gebruikt in een onderzoek naar akoestische eigenschappen van vocale
expressies van emoties.

De database bevat opnames van veertien verschillende emoties: angst, walging,
vreugde, woede, interesse, boosheid, verveling, paniek, schaamte, trots, droefheid,
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uitgelatenheid, verachting en wanhoop. In deze verzameling emoties zijn voorbeel-
den van emotiefamilies terug te vinden; voor de basisemotie boosheid worden bij-
voorbeeld zowel boosheid als woede onderscheiden.

Voor de opnames werden twaalfacteurs, zes mannen en zes vrouwen, geInstrueerd om
zo realistisch mogelijke, emotionele expressies van twee verschillende nonsenszinnen
te uiten: i) "Hätt sandig prong njt wentsie", en ii) "Vi gott leich jean kill gos terr".
De zinnen zijn zodanig samengesteld dat ze fonemen bevatten van verschillende Indo
- Europese talen. Het voordeel van werken met betekenisloze data is dat de invloed
van semantiek op de codering en herkenning van de emotie wordt vermeden.

Om de opnames zo realistisch mogelijk te maken, werden de acteurs, voorafgaand
ann de opnames, in de gewenste emotionele toestand gebracht door het lezen van sce-
nario's van emotionele situaties. De scenario's zijn gekozen op basis van resultaten
van een interculturee! onderzoek naar omstandigheden en situaties die functione-
ren als 'trigger' voor een emotie. Per emotie werden twee verschillende scenario's
gebruikt.

Drie tot zeven dagen voor de opnamedag, ontvingen de acteurs een boekje met de
verschillende emoties, hun bijbehorende scenario's en de nonsenszinnen. De zinnen
en de correcte uitspraak dienden uit het hoofd geleerd te worden. De opnamesessie
vond plants op het Max Planck instituut voor Psychiatrie in München. Voor de
opnames ontvingen de acteurs een 56 pagina's tellend script met op iedere pagina
een combinatie van emotie, scenario en nonsenszin. Er werd hen gevraagd om de
scenario's levendig in te beelden en te beginnen met het uiten van de expressie,
wanneer ze de emotie werkelijk ervoeren. leclere expressie werd herhaald en wanneer
een acteur met tevreden was met zijn of haar opteden, bestond de mogelijkheid
om deze opnieuw te herhalen. Er was geen sprake van tijdsdruk en de opnames
zijn aaneengesloten gemaakt. Er zijn zowel audio - als video opnames gemaakt.
Voor de audio opnames is gebruik gemaakt van een microfoon van hoge kwaliteit
en een professionele 'reel - to - reel' bandrecorder. De afstand en de oriëntatie van
de acteurs ten opzichte van de microfoon is constant gehouden. Het opnameniveau
is geoptimaliseerd voor iedere acteur en constant gehouden voor de verschillende
emoties.

De database is ecu selectie van de meest representatieve fragmenten. In de oor-
spronkelijke database zaten 2 (zinnen) x 2 (scenario's) x 2 (herhalingen) x 2 (sexes)
x 6 (acteurs) x 14 (emoties) = 1,344 samples. Na een valuatieonderzoek onder
studenten ann een professionele toneelschool in München, die in dit onderzoek als
(betaalde) experts functioneerden, werden voor de veertien verschillende emoties
in de oorspronkelijke database voor iedere sexe de acht hoogst gewaardeerde sam-
ples geselecteerd. Dit resulteerde in een verzameling van 8 (samples) x 2 (sexes) x
14 (emoties) = 224 samples. De database is niet 'norman!' verdeeld over de ver-
schillende acteurs, waardoor mogelijk sprake is van verkiarende variantie tussen de
verschillende akoestische cues op basis van identiteit - en stemeigenschappen van in-
dividuele sprekers. In de bespreking van de resultaten zal hiermee rekening worden
gehouden. De geselecteerde opnames zijn gedigitaliseerd met een samplefrequentie
van 44.1 kHz.

6.2 Methode

De tweede fase in bet lens model, na de data acquisitie en bet digitaliseren van de ge-
luidsopnames, bestaat uit de transformatie van externe naar interne cues. Alvorens
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de opnames uit de database te filt.eren met het SI model, moeten eerst de instellingen
van het model worden gespecificvrd voor de berekening van de plaats - frequentie
relatie. Deze verbindt ieder segment in het model ann een specifieke frequentie. In
dit experiment is gekozen voor een maximale frequentie van 5 kHz, met een aantal
segmenten van 100. Dit geeft voor de signaalanalyse een goede verhouding tussen
sneiheid en spectrale resolutie. Mensclijke spraak heeft een frequentiebereik met een
bovengrens van ongeveer 8 kHz. Uit een korte voorafgaande analyse van een aantal
cochleogramrnen van signalen uit de database bleek echter niet veel onderscheiden-
de informatie te vinden in het frequentiegebied tussen 5 kHz en 8 kHz. Hierdoor is
gekozen voor de begrenzing van 5 kHz.
Na de initialisatie met deze instellingen worden alle opnames uit de database met
het model gefilterd. De output wordt vervolgens gecorrigeerd voor de doorlaatka-
rakteristiek van bet model. Hiervoor wordt een zogenaamd flat - noise signaal door
bet model gebaald en wordt de energie in de output van de opnames genormaliseerd
met de output van dit signaal. De doorlaatkarakteristiek van het model is ongeveer
gelijk ann de inverse van de menselijke gehoordrempel. De energienormalisatie zorgt
ervoor dat de verhoudingen in geluidsniveau tussen de frequentiecomponenten in bet
inputsignaal behouden blijven.

De genormaliseerde output wordt vervolgens gerepresenteerd in een cocbleogram. De
lineaire energie wordt omgezet naar de dB - scbaa.1, omdat deze redeijk overeenkomt
met de menselijke waarneming. Voor het bereik wordt standa.ard gekozen voor 60
dB. Dit benadert bet bereik van een 'onoplettende' luisteraar en zorgt tevens voor
een goede resolutie in bet kleurenscbema van het cocbleogram.

De procedure voor de signaalanalyse van de data in dit experiment kan in de volgende
stappen worden samengevat:

1. Creeren van de plaats - freqttentie relatie op basis van de instellingen voor het
aantal te gebruiken segmenten en de maximale frequentie.

2. Berekenen van bet cochlea model.

3. Filteren van de input met de eigenscbappen van de cochlea (transformatie).

4. Corrigeren van de output met de doorlaatkarakteristiek van het model.

5. Omzetten output in dB scbaal en scbalen naar het menselijke geboorbereik.

6. Meest informatieve delen in bet cochleogram selecteren en hiervan de akoesti-
sche eigenschappen bepalen (feature extraction).

6.3 Afleiding van akoestische cues

De derde fase in het lens model is de feature extraction fase, waarin de stemeigen-
schappen en hiermee samenhangende akoestiscbe cues worden afgeleid. Volgens de
Component Process tbeorie uit paragraaf 3.3 wordt de spraakproduktie door emo-
ties beInvloed via de effect cii van de arousal op regelsystemen voor verscbillende
licbamelijke functies. Een voorbeeld van deze invloed is de toename van spanning
op de stemplooien door een toename van spierspanning als gevoig van ergotropi-
scbe arousal. Scherer doet op basis van deze causale verbanden voorspellingen voor
akoestiscbe eigenscbappen van verbale emoties, [35]. Zijn voorspellingen voor de
akoestische effet en van ergotropiscbe arousal vertonen veel overeenkomsten met de
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akoestische eigenschappen van de Lombard reflex Ergotropische arousal gaat vaak
sainen met een aanzienlij ke hoeveelheid stemverheffing. De spreker heeft de intentie
om gehoord te worden. Tijdens een ruzie willen sprekers elkaar bijvoorbeeld over-
schreeuwen, terwiji iemand in paniek, bijvoorbeeld omdat liii ergens opgesloten zit,
wil dat mogelijke redding zijn hulpkreten kan horen. Ook positieve emoties, zoals
uitgelatenheid, gaan gepaard met luide spraak in vergelijking met minder intense,
ontspannen emoties.
Lombard was de eerste die de invloed van stemverheffing op akoestische eigenschap-
pen van spraak onderzocht. In zijn onderzoeken liet hij proefpersonen onder verschil-
lende ruizige omstandigheden spreken. Meestal gebeurde dit door hen een hoofd-
telefoon op te zetten, waardoor opnames met in intensiteit variërende ruis werden
afgespeeld. Lombard ontdekte een aantal opvallende eigenschappen, welke door
Junqua in [18] en [19] zijn samengevat. De belangrijkste van deze eigenschappen
zijn:

• Toename van de grondtoon, fo,

• Toename van amplitude,

• Toename van duur van stemhebbende delen van bet spraaksignaa.1,

• Afname van spectrale helling,

• Verplaatsing van formantfrequenties, Fl (voornamelijk) en F2.

Naast het effect op de luidheid van een signaal, heeft de Lombard reflex ook invloed
op de stemkwaliteit van spraak. Effecten van luidheid zijn waarneembaar in bet ge-
hele spectrum, terwiji de effecten van stemkwaliteit zich met name concentreren in
de hogere frequenties in het spectrum. De stemkwaliteit hangt samen met de mate
waarin de harmonischen in een harmonisch complex nog van elkaar kunnen worden
onderscheiden. Hoe hoger de stemkwaliteit, hoe beter de afzonderlijke harmonischen
kunnen worden onderseheiden. Voor schreeuwerige spraak geldt dat de grondtoon
meer schommelingen vertoont, waardoor de bandbreedte van de harmonischen toe-
neemt. Mede door dit fenomeen en door de logaritmische schaling van de frequentie
- as, lopen de frequentiebanden van de hogere harmonischen in bet cochleogram in
elkaar over. Het boog frequente deel van bet spectrum zal hierdoor een 'uitgesmeerd'
karakter hebben.
Figuur 7 toont cochleogrammen en energiespectra voor twee verschillende emoties
van dezelfde zin, uitgesproken door dezelfde (vrouwelijke) spreker. De emotionele
toestand van het bovenste signaal is woede, de emotionele toestand van het andere
signaal is interesse. De genoemde eigenschappen van de Lombard reflex zijn beter
zichtbaar in het bovenste cochleogram en in het rode energiespectrum van bet woede
signaal. De grondtoon baalt voor woede soms waardes boven de 600 Hz, terwiji deze
voor interesse vrijwel altijd onder de 400 Hz blijft. In de onderste afbeeldingvallen
de goed te onderscheiden harmonischen voor interesse (pieken in de blauwe grafiek)
op in vergelijking met het uitgesmeerde spectrum van woede (de rode grafiek), waar
de harmonischen niet meer duidelijk zijn te onderscheiden.
Samenvattend wordt stemverheffing in bet cochleogram gekenmerkt door een hoge
grondtoon en (met name in het hoge deel van het spectrum) door uitgesmeerde,
boog energetische vlakken. De akoestiscbe cues die samenhangen met deze kenmer-
ken kunnen worden onderverdeeld in waarneembare stemeigenschappen: i) toon-
boogte. ii) luidheid, en iii) stemkwaliteit. In de volgende drie paragrafen worden
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Figuur 7: Bovenste afbeelding toont het cochleograni van een nonsenszin, /Hatt/
/sandig/ /prong/ /nju/ /wentsie/. De emotionele toestand is woede. In de tweede
afbeelding is voor dezelfde spreker en dezelfde zin het cochleogram van interesse weer-
gegeven. Voor beide signalen is in de onderste albeelding voor een bepaald tijdstip
het genormaliseerde, gemiddelde energiespectrum afgebeeld. Opvallend zijn de goed
te onderscheiden harmonischen (pieken in het spectrum) voor interesse. In het wtge-
smeerde spectrum van woede zijn de harmonisehen niet eenvoudig te onderscheiden.

voor deze verschilende stemeigenschappen de akoestisehe cues besproken, waarmee
de database is geanalyseerd.

6.3.1 Cues voor toonhoogie

De toonhoogte van een klank hangt samen met de frequentie van de stemplooitrilling.
Hoe luider wordt gesproken, hoe hoger de spanning van de spieren die de stijfheid
van de stemplooien controleren, en hoe hoger uiteindelijk de grondtoon. Toonhoog-
te is een veel onderzochte stemeigenschap. In de literatuur wordt toonhoogte vaak
omschreven als de waarneming van de grondtoon. Hoe goed en betrouwbaar de re-
sultaten zijn van onderzoek naar toonhoogte hangt af van de methode die je gebruikt
voor het schatten van de grondtoon. In deze paragraaf wordt eerst de methode be-
schreven waarmee de grondtoon wordt geschat, gevolgd door de omschrijving van
de akoestische cues die samenhangen met de waarneming van toonhoogte.

De grondtoonschatting in dit onderzoek is ontwikkeld door van Hengel en is ge-
baseerd op de eigenschappen van harmonische complexen. Een harmonisch com-
plex bestaat nit een verzameling harmonische frequenties en een grondtoon, fo. De
harmonische frequenties, h1,.. . , h,, zijn alle veelvouden van de grondtoon. Een
harmonisch complex met een fo van 100Hz bestaat dus verder nit harmonischen:

110 (..oa..d.s)

interesse, t= 0.89 s
woede,t=1.07s
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200Hz, 300Hz,. .. , n x fo. Op harmonische posities in het spectrum worden hoge
energiewaardes waargenomen. Deze eigenschap wordt gebruikt voor het schatten
van de grondtoon. Voor een bepaald frequentiedomein wordt voor afle mogelijke
grondtonen de energie van de corresponderende harmoniscbe frequenties. De kan-
didaat fo met de beste signaal - ruis - verhouding voor de energie in harmonische
frequenties wordt uiteindelijk beschouwd ala de beste grondtoonschatting voor een
bepaald tijdstip. De methode voor bet afleiden van de grondtoon wordt in figuur 8
geilustreerd. Hierin wordt voor een signaal uit de database getoond wat de effecten
zijn voor de verschillende stappen in bet cochleogram van dit signaal.

Figuur 8: Bovenste afbeelding toont het coch!eogran van een nonsenszin, /Vi/ /gott/
/leich/ /jean/ /kill/ /gos/ /terr/. De emotionele toestand is boosheid. In de tweede
afbeelding wordt de selectie van mogelijke grondtonen weergegeven. Uit deze selec-
tie wordt vervolgens voor ieder tijdstip de grondtoon ge8chat. In de derde en vierde
albeelding wordt de geschatte grondtoon weergegeven als zwarte stippen in het cochie-
ogram. De derde afbee!ding geeft de schatting weer met criterium voor SNR gehjk
aan 6 dB, de vierde met criterium voor SNR gelijk aan 12 dB. Hoe hoger het cnteri-
urn, hoe betrouwbaarder de schatting. Dit gaat echter we! ten koste van de resolutie.

De opeenvolgende voorspellingen in de tijd voor fo vormen samen een Jo - contour.
In de meeste gevallen wordt voor ieder stemhebbend element in spraak, meestal een
lettergreep, een fo - contour gevonden.

De akoestiscbe cues die sainenhangen met toonhoogte in een signaal in dit experiment
zijn: grondtoon, fo, bandbreedte van de fo - contour en de hoeveetheid schommelingen
in de fo - contour c. q. "jitter en shimmer". In de rest van deze paragraaf wordt de
afleiding en de definitie van deze cues besproken.

1.5
Td (Secondss)
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GRONDTOON, fo.

Stemverheffing leidt tot een toename van de toonhoogte. Doordat de krachten op
de stemplooien toenemen als gevoig van een toenaine van de hoeveelheid passerende
lucht in een bepaald tijdsinterval, worden de spieren die de stijfheid van de stem-
plooien controleren meer gespannen, waardoor de stemplooien stijver worden. Dit
resulteert in een afname van de trillingstijd van de stemplooien en een toename van
de grondtoon, fo.

JITTER. Relatieve variabiiteit in de periode van de fo - contour.

itt — ITo(t) — To(t — 1)1
1

T0(t—1)

Jitter is een maat voor de variantie in de periode van de stemplooitrilling. Bij
stemverheffing en schreeuwen neemt de controle van de spreker over de stemplooi-
en af. Een gevoig hiervan is dat de toonhoogte in de tijd meer fluctueert. Deze
eigenschap wordt door vergelijking 1 benaderd als de relatieve verandering tussen
opeenvolgende periodes van de grondtoon. To(t) is een benadering van de periode
van de grondtoon op tijdstip t en is gelijk aan Deze periode is niet gelijk san
de werkeijke periode, vanwege de lekkende integratie waarmee de signalen worden
gesmoothed door het SI model. De effecten van jitter en shimmer zullen hierdoor
worden verzwakt.

SHIMMER. Relatieve variabiiteit in het energiespectrum van de fo - contour.

shim(t) = Eo(t) — Eo(t — 1)1 (2)

Shimmer is een maat voor de variantie in de energie van de fo - contour en de har-
monischen. Hoe moeilijker bet voor een spreker wordt om een bepaalde toonhoogte
vast te houden, hoe meer variantie in de energie kan worden waargenomen. Dit
geldt onder andere voor stemverheffing en schreeuwen. De aanwezigheid van shim-
mer wordt vaak geassocieerd met hese en schorre stemmen en wordt naast het verlies
van controle over de stemplooien veroorzaakt door de aanwezigheid van intrinsieke
ruis in het spraaksignaal. In formule 2 wordt shimmer benaderd als het verschil in
energie tussen opeenvolgende tijdstippen in het energiespectrum van de fo - contour.
Eo(t) is de hoeveelheid energie (in dB) in de fo - contour op tijdstip t.

BANDBREEDTE fo

BW10(c) = max[fo(c)] — rnin[fo(c)j , Yfo - contouren, c C (3)

De bandbreedte van de fo - contour is een cue voor de intonatie. De hoeveelheid
intonatie in spraak heeft te maken met toonhoogtevariaties in bet signaal en neemt
waarschijnlijk af bij stemverheffing en schreeuwen. De bandbreedte wordt bepaald
door in iedere fo - contour, c, bet verschil te nemen tussen de maximale en de
minimale frequentiecomponent.
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6.3.2 Cues voor luidheid

Zoals eerder genoemd, hangt luidheid samen met relatief veel en uitgesmeerde rode
vlakken in het cochleogram. Dit betekent dat de gerniddelde energie over het gehele
spectrum hoog is. Voor de analyse van de database wordt bet spectrum onderver-
deeld in 8 tertsbanden met grenzen: 125, 200, 300, 500, 600, 800, 1000, 1600 en 5000
Hz. Deze grenzen zijn overgenomen uit het onderzoek in [4]. Voor deze frequen-
tiebanden worden de volgende spectrale cues bepaald: gemiddelde energie, relatieve
hoeveelheid energie en schommelingen in energie.
Naast deze cues, wordt alvast een cue voor de stemkwaliteit besproken. Het ener-
giebereik is een cue voor de vorm van het energiespectrum en wordt voor dezelfde
frequentiebanden berekend.
Vervolgens worden dezelfde cues ook berekend voor twee bredere frequentiebanden.
Hierbij worden het hoogfrequente - en bet laagfrequente deel van het energiespectrum
met elka.ar vergeleken. Er is gekozen voor grenswaardes, fth, van 500 Hz en 1000 Hz.

GEMIDDELDE ENERGIE

1

ffl+l

E(t)=111 E(t) (4)
j=ffl

Stemverheffing zorgt volgens de Lombard reflex voor een toename in amplitude van
het spraaksignaal. Hierdoor zal ook de (gemiddelde) energie in bet spectrum toe-
nemen. De gemiddelde energie wordt bepaald voor bet totale spectrum, E0, en alle
genoemde frequentiebanden, n, begrensd door f" en fn+1• Alle energiewaardes in
dit experiment zijn overigens geschaald in dB.

RATIO ENERGIE

R(t) = E(t) — Eo(t) (5)

Door de toename van fo komen de harmoniachen hoger in bet spectrum te liggen.
Harmoniscben zijn zichtbaar als pieken in het energiespectrum, waardoor de frequen-
tiegebieden met de meeste energie relatief hoog in bet energiespectrum zullen komen
te liggen. R(t) representeert de relatieve boeveelbeid energie in de 8 verschillende
tertsbanden, n, ten opzicbte van de totale hoeveelheid energie.

ENERGIEBEREIK

LE(t) = max[E(t)] — min[E(t)] (6)

Schommelingen in 10 en intrinsieke ruis zorgen voor een toename van energie in de
gebieden tussen de harmoniscben. Hierdoor neemt de stemkwaliteit ' af en kunnen
de pieken en de dalen niet meer eenvoudig worden onderscheiden. Het energiebereik,

zal hierdoor in alle frequentiebanden, n, vermoedelijk afnemen.

7Deze cue hangt samen met de stemkwaliteit, maar wordt hier genoemd vanwege de spedfieke
verdeling van het energiespectrum in frequentiebanden
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ENERGIESCHOMMELINGEN

E(t) = E(t) — E(t — 1)1 (7)

Zoals eerder is gearguinenteerd zorgt een afname van de controle over de stemban-
den voor een toename van shimmer en hiermee samenhangende schommelingen in
energie. Vergelijking 2 benaderde deze schommelingen voor de grondtoon. Met ver-
gelijking 7 worden op dezelfde manier de schommelingen in energie in de tijd voor
alle frequentiebanden bepaald.

Met uitzondering van vergelij king 5, worden vergelijkingen 4 tot en met 7 ook ge-
bruikt als cues voor bet verschil tussen bet laagfrequente — en het boogfrequente
dee! van het energiespectrum. Het laagfrequente - en het hoogfrequente dee! worden
gedefini'crd door de introductie van eerder genoemde grensfrequenties: 500 Hz en
1000 Hz. Vergelijking 4 omschrijft in dit geva! de hoeveelbeid energie in bet laagfre-
quente - en bet boogfrequente dee!.

RATIO ENERGIE HOCE / LAGE FREQUENTIES

REhI(t) = Eh(t) — E1(t) (8)

Luide spraak za! in bet gehele energiespectrum bogere waardes geven, maar ver-
wacbt wordt dat de toename in de hoogfrequente de!en bet meest onderscbeidend
is. Deze eigenschap wordt benaderd door verge!ijking 8, wa.arin de re!atieve hoe-
vee!beid energie tussen het hoog - en laagfrequente dee! van bet spectrum wordt
bepaald. Daarnaast wordt in respectievelijk 6 en 7 bet energiebereik en de energie-
schommelingen voor beide de!en bepaald. Hiervoor geldt deze!fde motivatie als voor
de berekening van het energiebereik in de tertsbanden.

6.3.3 Cues voor stemkwalitezt

Stemkwaliteit wordt waargenomen a!s de he!derbeid van stemhebbende k!anken. In
bet coch!eogram komt een hoge stemkwaliteit overeen met duidelijke pieken op har-
monische frequenties van een barmonisch comp!ex. Deze gepiektheid zorgt ervoor
dat de harmonischen in het energiespectrum goed van elkaar worden gescbeiden.
Stemkwaliteit neemt af a!s gevo!g van bet ver!ies van contro!e over de stembanden.
De spreker heeft moeite om een bepaa!de grondtoon vast te houden, waardoor de
bandbreedte van de harmonischen toeneemt. Omdat de frequentie - as van bet
coch!eogram logaritmisch geschaa!d is, zullen de pieken die corresponderen met de
harmoniscbe frequenties in bet energiespectrum gaan over!appen. Het energiespec-
trum krijgt in de hoge frequentiecomponenten een uitgesmeerd karakter. De pieken
zijn minder scberp, waardoor bet energiespectrum afv!akt en bet a!s bet ware !ijkt
gladgestreken.

Voor de definitic van de cues voor sternkwaliteit worden de frequentiecomponenten
met de meeste informatie over de gepiektheid, de extremen 8 (zowe! maxima a!s
minima), geselecteerd. De se!ectie van extremen in het energiespectrum is een op-
gave die comp!exer is dan bij op het eerste gezicht !ijkt, omdat vaak rekening moet

8Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken van: extremen, maxima, minima, pieken, dalen,
etc., dan verwijst dit in alle gevallen naar de geschatte maxima en minima in het energiespectrum.
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worden gehouden met de aanwezigheid van submaxima - en minima. Om de meest
betrouwbare extremen te selecteren, is een drietal criteria opgesteld, namelijk:

1. Ten minste één zijde van het mogelijke extremum is minimaal twee segmenten
lang,

2. Beide zijdes van het mogelijke extremum hebben een energieverschil van 3 dB
ten opzichte van de buurextrema, bepaald door bovengenoemd criterium,

3. De QlodB waarde van een extremum mag niet kleiner zijn dan 2.

Het laatste criterium is minder duidelijk dan de eerste twee. Dc reden voor dit
criterium is dat op basis van de eerste twee criteria het mogelijkheid is dat subex-
tremen worden verworpen, waardoor de ideale structuur van afwisselende minima
en maxima wordt verstoord. Het gevoig kan bijvoorbeeld zijn dat cen maximum één
buurextremum heeft dat lager is en één buurextremum dat hoger is. De resultaten
van cues voor de 'breedte' van extremen worden hierdoor onbetrouwbaar, omdat
voor de berekening ervan uit wordt gegaan van de eerder genoemde ideale situatie.
Figuur 9 toont de verschiilende stappen voor de afleiding van de posities van be-
trouwbare maxima en minima in het energiespectrum.

pieken en dales,

Figuur 9: Methode voor het schatten van de positie van extremen in het energie-
spectrum van de interesse opnanle op pagina 30 op tijdstip t = 0.89 secondes. De
bovenste albeelding toont de pieken en dales die voldoen san het eerste criterium.
In de tweede afbeelding worden de pieken en dalen die ook voldoen aan de overige
criteria weergegeven. Voor één van de pieken zijn de Q1OAIB punten getoond. De rode
en groene lijnen geven respectievelijk het piekenspectntm en dalenspectrum weer. In
de derde afbeelding geeft de zwarte lijn het zogenaainde verbonden spectrum weer.

De bovenste afbeelding toont het energiespectrum op tijdstip t = 0.89 secondes, van
een opname van interesse, welke eerder is gebruikt ter iflustratie van de spectrale
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eigenschappen van de Lombard reflex op pagina 30. De rode en groene cirkels geven
respectievelijk de pieken en dalen weer die voldoen aan bet eerste criterium. In de
tweede afbeelding worden alleen de pieken en dalen weergegeven die ook voldoen aan
criterium 2 en 3 voor hoogte c.q. diepte en breedte. Dit is de meest betrouwbare
verzaineling extremen. De rode en groene grafieken in de tweede afbeelding zijn
respectievelijk het (verbonden) piekenspectrum en - dalenspectrum. Verder geven de
zwarte cirkels de Qloda punten weer. De posities van deze punten wordt geschat
door middel van kwadratische interpolatie tussen naburige pieken en dalen en wor-
den gebruikt om de breedte van de piek of het dal te bepalen. De derde afbeelding
toont ten slotte bet verbonden spectrum. Deze bestaat uit alle lineair verbonden
extremen die voldoen aan de drie criteria.

Met de extrema die voldoen aan de drie gestelde criteria, wordt vervolgens de ge-
piektheid van het energiespectrum benaderd door waardes op ieder tijdstip voor de
volgende cues te bepalen: gemiddelde breedte van de extremen, en gemiddelde QlodB
waardes van de extremen. Daarnaast wordt de steilheid van bet energiespectrum be-
naderd door op ieder tijdstip: gemiddelde frequentie van de drie hoogste maxima en
laagste minima, gemiddelde en spreiding van de energie van de drze hoogste maxima
en laagste minima, gemiddelde richtingsco efficient van lineair verbonden extremen,
en afgelegde weg van lineair verbonden extremen, te bepalen.

GEMIDDELDE FREQUENTIE

Je(t)=f(t) (9)
e

Afname van stemkwaliteit hangt samen met een toename van energie in de hoge
frequentiegebieden. De hoogste pieken in het energiespectruin bevinden zich bij
schreeuwerige spraak waarschijnlijk rond de barmonischen in deze gebieden. Dit
geldt niet voor neutrale spraak, waar de hoogste pieken kunnen worden verwacht in
de buurt van de lagere harmonischen. Fe(t) representeert de gemiddelde frequentie
van de drie hoogste (in bet geval van minima: laagste) extremen.

GEMIDDELDE BANDBREEDTE VAN Q1B FREQUENTIES

BWF10(t) = f(t) (10)

De Q1oiB - frequenties, I to, worden bepaald door de kwadratische interpolatie van
een extremum en zijn twee buurextrema met de abc - formule op te lossen voor een
energieverschil van 10 dB. De zo gevonden segmenten kunnen vervolgens via de plaats
- frequentie relatie van bet BM model worden omgerekend naar frequentiewaardes.
Het verschil is gelijk ann de bandbreedte van de QlodB frequenties, BWF10, en is een
benadering voor de breedte van bet extremum.

9 —

______

Xj,2 — 2c
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GEMIDDELDE QlodB WAARDE

1
Ne f(t)

QlodB(t)
= Ne BW (t)

(11)
s=1 110

De waarde van BWF1O heeft een bias die samenhangt met de frequentie van het ex-
tremum. De extrema in bet boogfrequente gebied zijn breder dan de extrema in bet
la.agfrequente dee!. Door de frequentie te delen door de breedte van bet extremum,
ontstaat een dimensieloze maat voor de breedte van het extremum.

GEMIDDELDE ENERGIE

Ee(t)=>E(t) (12)
e i=1

De gemiddelde energie is hoog voor luide spraak. Ee(t) is een cue voor de boog-
te van de extremen in het energiespectrum. Voor deze cues worden boge waardes
verwacht bij !uide spraak. Dit geldt voor zowel de minima als de maxima in bet
energiespectrum. 10

SPREIDING ENERGIE

— E (t))2
aEe(t)

= V — 1

C
(13)

Naast afname van de gepiektheid hangt scbreeuwerige spraak sarnen met een afnarne
van de he!ling in het spectrum. De vlakheid van het spectrum kan worden benaderd
door de standaarddeviatie als maat voor spreiding van de energie van de extremen,
7E(t). te nemen. Hoe v!akker bet spectrum, boe kleiner de spreiding.

ENERGIEBEREIK

Ee(t) = max[Ee(t)} — min[Ee(t)] (14)

Deze cue beschrijft dezelfde spectrale eigenscbap als de vorige. Het verscbil tussen
de maximale en minimale energiewaarde van de extremen, LEe(t), is eveneens een
indicator voor de v!akheid van bet spectrum.

Zoa!s blijkt uit figuur 9 op pagina 35 zijn er in totaa! drie verschi!lende mariieren om
de extremen in het energiespectrum met elkaar te verbinden: i) de pieken onderling,
ii) de dalen onderling, en iii) de opeenvolgende pieken en dalen. De vo!gende cue, de
gemiddelde ricbtingscoeffiient, RC(t), wordt bepaald voor de eerste en de tweede
variant van het verbonden spectrum.

'°Deze cue hoort eigenlijk thuis in de verzameling cues voor luidheid uit de vorige paragraaf.
Omdat deze cue echter wordt bepaald voor de extremen is ervoor gekozen om deze cue pas hier te
introduceren.
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GEMIDDELDE RICHTINGSCOEFFICIENT VERBONDEN EXTREMEN

1 Ne ,(i+1) jj
D/' fj\ — • —
1IAJeII)

— N (i+1)e11 fe
De richtingscoefficient tussen opeenvolgende extremen is een cue voor de vlakheid
van het spectrum en een afname van de stemkwaliteit.

AFGELEGDE WEG

SUM5E(t)
=

IE(i+l) — E11 (16)

Tot slot wordt voor het ruwe energiespectrum en de derde variant van het verbonden
spectrum bepaald wat de 'afstand' is tussen begin - en eind van het energiespectrum.
Het energiespectrum wordt doorlopen alsof een bergwandeling wordt gemaakt. le-
dere stap heeft een bepaald hoogteverschil in opwaartse richting of in neerwaartse
richting. De absolute waarde van dit hoogteverschul bepaalt de lengte van de stap.
De som van alle stappen geeft de afgelegde weg (visualiseer: het absolute overwon-
nen hoogteverschil) in het energiespectrum. Hoe vlakker het spectrum, hoe kleiner
de afgelegde weg.

In tabel 1 worden alle cues voor de volledige analyse van de database nog eens sa-
mengevat.
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Cue Stemelgenschap

10 - contour cues

Grondtoon (fo) Toonhoogte
Bandbreedte Grondtoon (BW10) Toonhoogte
Jitter (jitt) Toonhoogte
Shimmer (shim) Toonhoogte

SpectroJe cues

Frequentiebanden -
Gemiddelde Energie (E) Luidheid
Ratio Energie tertsband (Rg) Luidheid
Gemiddelde Energie Hoge F-equenties (Rn) Luidheid
Gemiddelde Energie Lage Fequenties (ii) Luidheid
Energieschommelingen ( E) Luidheid
Ratio Energie Hoge/Lage Fequenties (REh) Luidheid
Energiebereik (E) Stemkwaliteit
Energiebereik Hoge Aequenties (E5) Stemkwaliteit
Energiebereik Lage 1equenties (E1) Stemkwaliteit

Extremen -
Gemiddelde Fequentie extrema (fa) Stemkwaliteit
Gemiddelde Bandbreedte extrema (BWfjB) Stemlcwaliteit
Gemiddelde QlodB extreme (Q10dB) Stemkwaliteit
Gemiddelde Energie extreme (Ee) Lwdheid
Spreiding Energie extreme (DEe) Stemkwaliteit
Energiebereik extreme (LEe) Stemkwaliteit
Gemiddelde Steilheid Verbonden extreme (RCa) Stemkwaliteit
Afgelegde weg Verbonden extreme (SUM6) Stemkwaflteit

Tabel 1: Overzicht van de akoestische cues waarmee de database is geanalyseeerd.
De cues zijn onder te verdelen naar signaaleigenschappen: grondtoon, spectrum, en-
zovoort, en near stemeigenschappen: toonhoogte, luidheid, stemkwaliteit, enzovoort.

6.4 Resultaten

Voor een tweetal voorbeeldsignalen worden in de komende drie subparagrafen voor
de verschillende stemeigenschappen de resultaten voor de akoestische cues uit pa-
ragraaf 6.3 besproken. Aan het einde van iedere subparagraaf volgen de resultaten
van de meervoudige regressie van de gemiddeldes van de stemhebbende delen van
alle signalen uit de database. Dc twee signalen die in deze paragraaf ter ilustratie
dienen, zijn ook in de vorige paragraaf gebruikt bij de bepreking van de grond-
toonschatting. Het gaat om expressies van dezelfde nonsenszin in de emotionele
toestanden: woede en interesse. Uit beide signalen is een stemhebbend dccl met
gelijke lengte geselecteerd dat ongeveer dezelfde klank(en) bevat. Deze delen zijn
met hun grondtoonschatting weergegeven in figuur 10. De signalen hebben beide
een lengte van 98 frames. De framelengte komt overeen met ongeveer 5 millisecon-
des. Dit betekent dat de signalen een tijdsduur hebben van ongeveer 0.5 secondes.
Dezelfde framelengte geldt overigens voor alle afbeeldingen in deze paragraaf.

Wat opvalt in deze figuur is dat de grondtoonschatting in het woede signaal niet
optimaal is. Op een aantal frames (66 - 74, en 80) wordt geen of een onbetrouwbare
grondtoon gesehat. De consequentie is dat bet aantal frames in de stemhebbende
delen van de signalen kleiner is voor woede dan voor interesse. Hierdoor zullen de
grafleken voor het verloop van de cues van woede vanaf frame 66 naar links zijn
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Figuur 10: De linker albeelding toont een dee! van het cochleogram van een dee!
van de nonsenszin, /Hätt/ /sandig/ /prong/ /nju/ /wentsie/, uitgesproken door een
vrouwelijke spreker. De emotionele toestand is woede. In de rechter afbeelding is
voor dezelfde selectie en dezelfde spreker het cochleograxn van interesse gegeven. In
beide afbeeldingen is de grondtoonschatting weergegeven als zwarte stippen. Verder
is rechts een frequentie - as in Hertz en boven een tijdas in millisecondes toegevoegd.

verschoven ten opzichte van interesse.

MEERVOUDIGE REGRESSIE

Voor het testen van de significantie van de cues voor ergotropische arousal wordt
Meeruoudige Regressie gebruikt. De gemiddelde waardea van de cues per opnaine
vormen de verzameing afhankelijke variabelen waarop een lineaire regressie wordt
uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen zijn zogenaamde dummy variabelen van de
volgende categorieen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie. ledere categorie bevat een
aantal groepen (vrijheidsgraden) dat gelijk is aan het aantal subcategorieen minus
één. Voor sexe is dit bijvoorbeeld 2 (aantal subcategorien: man / vrouw) - 1 =
1. Door middel van forward addition wordt de toename van de correlatie tussen
afhankelijke - en onafbankelijke variabele, R2, bepaald als gevoig van het toevoegen
van de onafhankelijke variabele aan bet model. Hierdoor is bet mogelijk om inzicht
te krijgen in de mate waarin alle onafhankelijke variabelen afzonderlijk samenhangen
met de verschillende akoestiscbe cues.
R2 is een maat voor de zogenaamde goodness of fit van de lineaire regressie van de
afhankelijke variabelen op de onafhankelijke variabelen en wordt berekend volgens
vergelijking 17.

R2 = 1 —
SSreg

sstot
(17)

SSreg is hierin gelijk is aan de gekwadrateerde afwijking van de data tot de regressie-
lijn en SS0 gelijk is san de afstand van de data tot het gemiddelde. R2 representeert

wood.

a
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de hoeveelheid verklaarde variantie en zijn wortel is gelijk ann de Pearson correlatie
coefficient. Zijn waardes variëren van 0 (data is volkomen willekeurig) tot 1 (alle
data bevindt zich op de regressielijn) en worden vaak uitgedrukt in een percentage.
In de huidlige test is rekening gehouden met de invloed van causale relaties tussen
de onafhankelijke variabelen, waardoor de toename van R2, uitsluitend mag worden
toegeschreven aan de toegevoegde onafhankelijke variabele. Bijvoorbeeld: de cate-
gone acteur impliceert (c.q. heeft een causaal verband met) de categorie sexe. Door
de volgorde waarin de onafhankelijke variabelen worden toegevoegd, zal de variantie
die wordt verklaard door sexe niet worden toegeschreven ann acteur. Hetzelfde geldt
voor emotie en arousal. Voor bet testen van de significantie van de toename van R2
wordt de F - waarde (zoals gebruikt in ANOVA testen) voor deze toename bepaald.
De F staat bierin voor de zogenaamde Fisher F en dus hangt de significantie naast
het aantal samples (in dit geval N = 224) in de test ook af van het aantal vrij-
heidsgraden per onafhankelijke variabele (voor: zin, sexe, acteur, arousal en emotie,
zijn deze respectievelijk: df = 1, 1, 11, 1, 13). De F - waardes zijn in dit experiment
niet berekend, maar opgezocht in een standaard tabellenboek. In het algemeen kan
worden aangenomen dat: hoe hoger de F - waarde, hoe significanter de correlatie
tussen de variabelen. Een overzicht van de F - waardes voor de toenames van R2
per cue wordt gegeven in appendix A.
Omdat met dit experiment wordt onderzocht wat de akoestische eigenschappen zijn
van emoties die samenhangen met agressie is het met name van belang om te bepalen
wat de invloed is van de (ergotropische) arousal op de verklaarde variantie in de
cues. Hiervoor moet een werkbare definitie van arousal worden gevormd zodat het
toepasbaar is binnen het kader van dit experiment. Er is een verdeling gemaakt van
de emoties in de database op basis van ergotropisehe arousal. Dc groep emoties met
ergotropische arousal bestaat voor de rest van dit experiment uit: woede en paniek.
Uit de resultaten van de analyse is gebleken dat met name hoge F - waardes te vinden
zijn voor sexe en arousal. In de bespreking van de resultaten van de meervoudige
regressie, wordt dan ook vooral aandacht besteedt aan de invloed van deze variabelen
op de akoestische cues.

6.4.1 Toonhoogte

In figuur 10 is te zien dat de grondtoon voor woede hoger is dan voor interesse. De
resultaten van de overige cues voor toonhoogte zijn weergegeven in figuur 11. De
linker afbeelding geeft de hoeveelheid jitter in de fo - contour weer, de rechter de
hoeveelheid shimmer.

De waardes voor jitter zijn veel lager (ongeveer een factor 10) dan voor shimmer.
Wat verder opvalt zijn de pieken in de twee rode grafieken voor woede. De hoge
waardes zijn het gevoig van de eerder genoemde problemen met het schatten van de
grondtoon en zijn dus met betrouwbaar. Afgezien van deze pieken is voor jitter niet
veel verschil te zien tussen woede en interesse. Voor shimmer lijkt de grafiek van
woede vooral in het dccl tot frame 35 globaal gezien hoger te liggen dan de grafiek
voor interesse. Daarnaast vertoont hij in dit dccl ook meer en grotere schommelin-
gen in de waardes voor shimmer. Dit hangt samen met de toename van de moeite
die de spreker moet doen om de grondtoon te blijven controleren bij hoge luidheid.

Tabel 2 toont de resultaten van de meervoudige regressie van de cues voor de toon-
hoogte. Behalve de bandbreedte van de grondtoon zijn alle cues significant voor p
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Figuur 11: Jitter en shimmer. De linker albeelding geeft de hoeveelheid jitter in de
grondtoon weer, de rechter de hoeveelheid shimmer. De rode grafleken zijn de woede
signalen, de blauwe de interesse signalen.

( 0.01. Sexe speelt een grote rol in de waardes voor deze cues, maar ook na toevoe-
ging van acteur blijft er voldoende verklaarde variantie over voor arousal en emotie.
Vooral de hoogte van de grondtoon, fo, hangt met een F - waarde van bijna 133
sterk sarnen met arousal.

Cue Zin Sexe Acteur Arousal Emotie

fo - con*our

fo 0.0016
BW10 0.0160
jitt 0.0166
shim 0.0493*

0.1330*
0.0322*
0.2008*
0.1202*

0.0881
0.1841*
0.1880*
0.0746

0.3022*
0.0077
0.0271*
0.0471*

0.2923*
0.0404
0.1704*
0.1195*

Tabel 2: Overzicht van de resultaten voor R2 na meervoudige regressie van onafhan-
kelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de akoestische cues voor
toonhoogte. * p 0.01.

6.4.2 Luidheid

Voor de luidheid zijn cues in verschillende frequentiebanden geanalyseerd. De resul-
taten voor de cues in de acht tertsbanden zijn weergegeven in figuur 12. Dc eerste
kolom geeft de resultaten voor de gemiddelde energie, de tweede voor de ratio van
de gemiddelde energie in de frequentieband ten opzichte van bet totale gemiddelde,

I
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de derde het energiebereik en de vierde de schommelingen in de gemiddelde energie.
De rijen geven de verschillende frequentiebanden weer. De resultaten voor het ener-
giebereik en de energieschommeingen hangen eigenlijk samen met de stemkwaliteit,
maar worden hier besproken vanwege de specifieke verdeling van het energiespec-
trum.

Jd..negis () ratio () bered (dB) IthOflWflS&9efl ()

___

:
1HT

________ __________

:H :k :L%[Fik- : :kc :LJ
I:iC :iL.
fk°° :LjT

: : i 'i:
Id (ken..) tijd (fra'n.s) Iid (frNnhs) lid (frn.s)

Figuur 12: Akoestisehe cues voor tertsbanden. De kolommen geven de vier cues weer:
gemiddelde energie, ratio, energiebereik en schonunelingen. De rijen representeren de
acht verschillende tertsbanden. De rode grafieken zijn de woede signalen, de blauwe
de interesse signalen.

De gemiddelde energie van woede is in de laagste frequentieband (bovenste figuur)
van 125 Hz tot 200 Hz en de hoogste drie frequentiebanden, 800 Hz tot 5000 Hz
gedurende het hele signaal hoger dan de gemiddelde energie van interesse. Voor de
overige banden geldt dit met.

Voor de ratio van de gemiddelde energie geldt dat de beide grafieken in de laagste
frequentieband elkaar wederom niet kruisen. De grafiek van woede blijft in zijn
geheel boven de grafiek van interesse. Ook tussen 600 Hz en 800 Hz blijven de
grafieken gescheiden. Nu ligt de grafiek van woede in zijn geheel onder de grafiek
van interesse.

Het energiebereik vertoont een duidelijk verschil tussen beide emoties in de frequen-
tieband tussen 200 Hz en 300 Hz. Het bereik van woede is in het gehele signaal lager
dan het bereik van interesse. Dit geldt overigens alleen voor deze frequentieband.
Wat verder opvalt voor het energiebereik is de grote toenaine voor interesse in de
frequentieband tussen 600 Hz en 800 Hz vanaf frame 66. Dit wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van een scherp afgescheiden harmonische frequentie. In het
energiespectrum kan deze worden waargenomen als een scherpe piek. Dit is ken-
merkend voor de gepiektheid van spraak met een hoge stemkwaliteit. De waardes
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voor het energiebereik hangen sterk samen met de aanwezigheid van harmonische
frequentiecomponenten en hun signaal - ruis - verhouding.

De schominelingen in de energie zijn voor woede ten opzichte van interesse vooral
hoog in de lagere frequentiebanden tot 300 Hz. Ook tussen 500 Hz en 600 Hz
zijn duidelijke pieken voor woede te onderscheiden. Deze worden waarschijnlijk
veroorzaakt door een toename van de grondtoon. Het tijdstip waarop de eerste
piek te zien is, valt samen met het tijdstip waarop de grondtoon 'verspringt' naar
een hogere waarde. Blijkbaar gaat dit samen met een toename van energie op de
hazmonische posities in het spectrum. Verder is bet opvallend dat in de omgeving
van de frequenties gelijk aan een factor 0.25 en 0.5 van de grondtoon eveneens deze
piek zichtbaar is. Hetzelfde geldt voor de piek tussen 1000 Hz en 1600 Hz, waar zich
logischerwijs de eerste harmonische zou moeten bevinden.

De meeste van deze resultaten kunnen worden verklaard door de luidheid van het
signaal. Een toename van de luidheid leidt tot meer intrinsieke ruis, die waarneem-
baar is als energie op niet harmonische posities in het spectrum. Een voorbeeld
hiervan zijn de relatief hoge energiewaardes voor woede in de laagste frequentiege-
bieden. Ook de lage waardes voor bet energiebereik worden veroorzaakt door deze
ruis. De pieken in het energiespectrum worden stomper en de dalen worden miii-
der diep, waardoor het energiebereik afneemt. De schommelingen in de energie zijn
daarentegen niet afhankelijk van dew ruis en lijken meer samen te hangen met de
schommelingen in de grondtoon (jitter).

Voor de overige cues voor luidheid wordt het hoogfrequente deel van bet energie-
spectrum vergeleken met het laagfrequente deel. De drempeifrequentie zorgt voor
een verdeling van bet energiespectrum in twee frequentiebanden. Er is gekozen om
de cues voor twee verschillende drempeifrequenties te bepalen, namelijk: 500 Hz
en 1000 Hz. Figuur 13 toont de resultaten voor de gemiddelde energie en de ratio
(verschil in dB) tussen het hoogfrequente - en bet laagfrequente deel.

De grafieken vertonen voor beide drempeifrequenties vergelijkbare resultaten: de ge-
middelde energie van woede is overal hoger dan de gemiddelde energie van interesse,
voor de ratio geldt dit echter niet. Wat opvalt in de grafieken voor de ratio zijn
de beter te onderscheiden 'bobbels' U voor interesse. Dit wordt veroorzaakt door
een verschil in het verloop van de gemiddelde energie in bet hoogfrequente deel ten
opzichte van hetzelfde verloop in het laagfrequente deel van het energiespectruin.
Voor interesse is dezelfde hobbelige structuur waarneembaar in bet hoogfrequente
deel. In het laagfrequente deel ontbreekt deze structuur en loopt de grafiek veel
vlakker (aan bet einde licht dalend, wat de hobbel in de grafiek voor de ratio bena-
drukt). Hierdoor blijft de bobbelige structuur uit bet hoogfrequente deel zicbtbaar
in de ratio van beide delen. Voor woede geldt dat het hoogfrequente deel en het
laagfrequente deel van bet energiespectrum een vergelijkbaar verloop in de tijd ver-
tonen. Hierdoor wordt de aanwezigheid van hobbels in de ratio tussen beide delen
verzwakt. Dit zorgt voor een viak verloop van de grafiek.

Figuur 14 toont de resultaten voor bet energiebereik en de schommeingen in de
hoogfrequente - en laagfrequente delen van het energiespectrum. Hierbij gelden
dezelfde drempeifrequenties als bij de vorige cues. Deze cues hangen eigenlijk sa-

"De hobbels vallen samen met de verschillende stemhebbende kianken in het signaal. Opnieuw
zorgt intrinsieke ruis ervoor dat de kianken in het woede signaal in de tijdrichting in elkaar overlopen.
De kianken in interesse zijn beter van elkaar gescheiden.

I
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Figuur 13: Akoestische cues voor vergelijking van het hoogfrequente dee! - met het
!aagfrequente dee! van bet energiespectrum. De gemiddelde energie en de ratio tussen
beide delen worden met elkaar vergeleken voor drempeifrequenties van 500 Hz en 1000
Hz. Deze cues hangen saznen met de luidheid van het signaa!.

men met de stemkwaliteit van het signaal, maar worden in dit deel van de analyse
besproken, vanwege de specifieke verdeling van het energiespectrum.

In de vier bovenste albeeldingen valt op dat het energiebereik voor woede grotendeels
lager is dan voor interesse. Dit is het best te zien in de laagfrequente gebieden waar
de grafiek voor woede zich geheel onder de grafiek voor interesse bevindt. In bet
hoogfrequente gebied is bet energiebereik van woede voor een klein dee! van bet
signaal hoger dan van interesse, maar de boogte van de 'hobbels' is in alle gevallen
lager.

De sehommelingen in de energiewaardes volgen hetzelfde verloop als de energie-
schommelingen in de verscbfflende tertsbanden. In de laagfrequente gebieden zijn
de schommelingen voor woede bet grootst, als gevoig van de intrinsieke ruis. Het
tijdstip waarop de maxima in de grafieken zichtbaar zijn, hangt ook bier samen met
het verspringen van de grondtoon en de overgang tussen klanken (harde onsets).

Tabel 3 toont de resultaten van de meervoudige regressie van alle cues voor !uidheid.
Voor al!e frequentiebanden geldt met F - waardes van 40 (125 Hz - 200 Hz) tot 115
(onder 500 Hz) een hoge significantie voor de relatie tussen gemiddelde energie en
arousal.

Ook de ratio van de gemiddelde energie in een frequentieband en bet gemiddelde
van de totale hoeveelheid energie is voor alle tertsbanden, met uitzondering van 600
Hz tot 800 Hz, sterk significant met F - waardes tussen de 11(300 Hz tot 500 Hz)
en 59 (1000 Hz tot 1600 Hz). Dezelfde boge significantie ge!dt voor de ratio van de
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Figuur 14: Akoestische cues voor vergelijking van het hoogfrequnte deel - en bet
laagfrequente deel van het energiespectrum. Het energiebereik en de schommelingen
in gemiddelde energie worden weergegeven voor drempeifrequenties van 500 Hz en
1000 Hz. Deze cues hangen samen met de stemkwoliteit van het signaal.

energie tussen hoog - en laagfrequente gebieden.
Het energiebereik is niet voor alle frequentiebanden even significant. Voor de banden
tussen 200 Hz en 1000 Hz geldt een hoge significantie voor de correlatie tussen sexe
en energiebereik. De F - waardes voor sexe in de banden tussen 200 Hz en 600 Hz
zijn tegengesteld aan de F - waardes voor arousal. Voor de banden: 125 Hz - 200

Hz en aBe banden tussen 600 Hz en 1600 Hz gelden hoge F - waardes voor arousal.
Dit betekent dat vooral voor de band 1000 Hz - 1600 Hz een unieke relatie lijkt te
gelden tussen het energiebereik en de arousal.
Voor de schommelingen in de energie worden significante relaties gevonden tussen
lang frequente gebieden (125 Hz tot 300 Hz) en arousal. Deze significantie geldt
echter in hogere mate voor vrijwel het hele spectrum en sexe, waardoor de verklaarde
variantie vooral kan worden toegeschreven ann de sexe van de spreker.
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Cue Zin Sexe Acteur Arousal Emotie

125 - 200 H:

E 0.0061 0.1086' 0.3309' 0.0906' 0.1127'
RE 0.0026 0.1035' 0.1191' 0.1696' 0.3740'
AE 0.0008 0.0017 0.1850' 0.1854' 0.2159'

00501. 0.2434' 0.2047' 0.0542' 0.0713'

200 - 800 Hz

£ 0.0247 0.0003 0.2601' 0.1519' 0.1927'
RE 0.0356' 0.0002 0.1795' 0.1417' 0.2716'E 0.0169 0.0859' 0.1141' 0.0185 0.1315'

0.1229' 00700' 0.1502' 0.0526' 0.1135'

.900 - 500 Hz

E o.olo6 00025 0.1860' 0.2379' 0.3528'
R8 0.0684 0.0301' 0.3206' 0.0298' 0.0854'E 0.0163 0.2806' 0.1104' 0.0136 0.1673'

£ 0.1045' 0.2217' 0.0791' 0.0043 0.0939'

500 - 600 Hz

E 0.0000 0.0029 0.2312' 0.1881' 0.3096'
RE 0.0009 0.0171 0.4324' 0.0347' 00838'E 0.0015 0.3038' 0.1344' 0.0000 0.0959'

0.1094' 0.1652' 0.0972' 0.0013 0.1119'

600 - 800 Hz

E 0.0006 0.0293 0.1961' 0.2249' 0.3461'
RE 0.0166 0.2856' 0.2813' 0.0070 0.1197'E 0.0000 0.2631' 0.0763' 0.1014' 0.2017'

0.1205' 0.0798' 0.0997' 0.0051 01370'

800. 1000 H:

0.0003 0.0115 0.1930' 0.2569' 0.3445'
RE 0.0120' 0.1222' 0.3021' 00770' 0.1877'
AE 0.0031 0.2286' 0.0820' 0.1274' 0.2624'

0.0738' 0.1017' 0.1275' 0.0106 0.1072'

1000 - 1600 Hz

E 0.0029 0.0018 0.2006' 0.2627' 0.3462'
RE 0.0618 0.0194 0.2181' 0.1545' 0.2996'E 0.0087 0.0015 0.1877' 0.0755' 0.2722'

0.0584 0.1011' 0.1167' 0.0129 01360'

1600 - 5000Hz

E 0.0021 0.0011 0.2488' 0.2417 0.3332'
RE 0.0433' 0.0104 0.3921' 0.1035' 0.2419'E 0.0004 0.1324' 0.2088' 0.0003 0.1147'

0.0189 0.1015' 0.0832 0.0025 0.1178'

drempei = 500 Hz

E 00290 0.0189 0. 1697' 0.2787' 0.2382'
Eh 00015 0.0034 0.2209' 0.2482' 0.3444'

0.0522' 0.0528' 0.2924' 0.1065' 0.2876'
E1 0.0003 0.1022' 0.3293' 0.0021 0.1595'Eh 0.0005 0.2152' 0.1262' 0.0376' 0.1869'- E1 0.0827' 0.2283' 0.1494' 0.0600' 0.0667'

0.0364' 0.0885' 0.1004' 0.0042 0.1334'

drempel = 1000 H:

t1 0.0100 0.0012 0.1707' 0.2817' 0.3000'
E8 0.0022 0.0014 0.2322' 0.2499' 0.3394'
REhI 0.0518' 0.0150 0.3241' 0.1299' 0.2804'
E1 0.0093 0.1213' 0.3227' 0.0196' 0.1819'E5 0.0052 0.0292 0.2264' 0.0033 0.2009'
L E 0.0996' 01987' 0.1311' 00293' 00883'

E,. 0.0238 0 0846' 0.0934' 0.0071 0.1289'

Tabel 3: Overzicht van de resultaten voor R2 na meervoudige regres8ie van onaThan-
kelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de akoestische cues voor
luidheid. * p < 0.01.
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6.4.3 Stemkwaliteit

De stemkwaliteit van woede zou theoretisch lager moeten zijn dan van interesse.
Dit resulteert in een afname van de gepiektheid en de helling van het energiespec-
trum. De cues voor de 8temkwalitezt kunnen globaal worden onderverdeeld in: cues
voor de 'vorm' (breedte, hoogte) van de extremen in het energiespectrum; cues voor
de energiewaardes van de extremen; en cues voor de steilheid van het energiespec-
trum. Deze onderverdeling is echter nergens zeer strikt, aangezien de meeste cues
samenbangen met meerdere signaaleigenschappen.

In de bespreking van de resultaten in de vorige paragraaf zijn a! een aantal cues
op het gebied van de stemkwaliteit behandeld. Het energiebereik in verschillen-
de frequentiebanden is een eigenschap die de gepiektheid van het energiespectrum
benaderd. In deze paragraaf worden de resultaten voor de overige cues voor de
stemkwaliteit besproken.

Figuur 15 geeft de resultaten voor de cues die samenhangen met de eigenschappen
van de vorm van de extremen in het energiespectrum. De linker kolom representeert
de pieken, de rechter de dalen. De figuren in de eerste nj tonen de gemiddelde fre-
quentiewaarde van de drie hoogste pieken en diepste dalen van bet energiespectrum.
De tweede nj toont de gemiddelde hoogte c.q diepte van alle pieken en dalen. Dew
worden gedefinieerd als het kleinste absolute energieverscbil tussen bet extremum en
zijn buurextremen. Op de derde nj wordt de gemiddelde breedte van de extremen
weergegeven en op de vierde nj de daarbij horende gemiddelde QlodB waardes.

DaMn
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Figuur 15: Akoestische cues voor stemkwaliteit die saznenhangen met de vorm van de
extremen. Resultaten worden gegeven voor de gemiddelde waardes van: frequentie,
hoogte / diepte, breedte en Q10dB waardes voor pieken (links) en dalen (rechts).

Vooral in bet eerste dee! (tot frame 70) van het woede signaal bevinden de boogste
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pieken zich, in vergelij king met het interesse signaal, in het hoogfrequente deel van
het energiespectrum. In het laatste deel van de grafieken lijkt interesse boven woede
te blijven. Dit is een onverwacht resultaat, wat gedeeltelijk kan worden toegeschre-
yen ann een kortere uitspraak van de laatste kiank en het feit dat de grafiek voor
woede een aantal meetpunten mist ten opzichte van interesse, als gevoig van de pro-
blemen met de grondtoonschatting. Voor de dalen geldt hetzelfde. De grafiek voor
woede bevindt zich (vrijwel overal) onder de grafiek voor interesse. Helemaal aan
het einde is een opvallende piek voor woede waarneembaar. Deze wordt veroorzaakt
door het 'grillige' verloop van bet energiespectrum, waardoor bet moeilijk is dalen te
vinden die voldoen aan de drie criteria voor het schatten van de posities van extre-
men in het energiespectrum. De aanwezigheid van 'kleine piekjes' ala buurextremum
van een aan aantal laagfrequente dalen zorgt ervoor dat de geschatte diepte van de
dalen lager is dan in eerste instantie mag worden verwacht. Hierdoor wordt niet
voldaan aan het criterium voor voldoende diepte, waardoor het mogelijke dal niet
als zodanig wordt gekiassificeerd.

De hoogte van de pieken en de diepte van de dalen zijn voor woede gedurende
vrijwel het hele signaal lager dan voor interesse. Dit hangt samen met de afname
van de gepiektheid bij luide spraak. Het omgekeerde geldt om dezelfde reden voor
de gemiddelde breedte. Deze neemt bij luide spraak toe, wat voor vrijwel bet gehele
woede signaal ten opzichte van bet interesse signaal is te zien.

De QlodB waardes worden bepaald door de corresponderende frequentiewaarde en
de breedte van de extremen. Hiervoor zou bet omgekeerde moeten gelden ala voor
de breedte, ervan uitgaande dat de extremen zich voor beide emoties rond dezeilde
frequentiecomponenten bevinden, dus: hoe luider de spraak, hoe lager de QlodB
waarde. Dit is niet meteen duidelijk af te leiden in de afbeeldingen. Met kennis over
de signalen, nainelijk dat ze bestaan uit drie stembebbende kianken, valt wel af te
leiden dat voor twee van de drie klanken deze (niet sterke) conclusie wel getrokken
mag worden.

Figuur 16 toont de resultaten voor cues die samenhangen met de energie van de
extremen in bet spectrum. In de eerste nj worden de grafieken voor de gemiddelde
energie van de drie hoogste pieken en laagste dalen in het energiespectrum weerge-
geven. De tweede ru toont de spreiding van de energie van de drie boogste pieken en
laagste dalen en de derde nj het gemiddelde energiebereik van alle pieken en dalen.

De gemiddelde energie van de extremen is in bet woede signaal vrijwel overal boger
dan in bet interesse signaal. Dit resultant is niet verrassend, gezien de eerdere
resultaten voor de cues voor luidheid. Deze cue mag dan ook eigenlijk onder de
verzameling cues voor de hiidheid worden gerekend, maar wordt nu pas besproken,
omdat hij wordt berekend voor de extremen in het energiespectrum.

De spreiding van de energie van de drie hoogste pieken vertoont in bet eerst deel van
beide grafieken ecu gelijkmatig verloop. In het tweede dccl, vanaf frame 30, blijft de
waarde voor woede tot frame 60 vrijwel constant, terwiji de grafiek voor interesse
duideijke toe - en afnames laat zien. In bet laatste dccl zijn de waardes voor woede
lager. Voor de dalen geldt dat de spreiding van de energie voor woede gedurende
bijna het bele signaal lager is dan voor interesse. Evenals in de resultaten voor de
gemiddelde frequentie van de dalen in figuur 15 bevindt zich een opvallende pick
rond frame 88. Beide verschijnselen hebben bierdoor zeer waarschijnlijk dezelfde
oorzaak, namelijk bet probleem met bet vinden van betrouwbare extremen.

Het energiebereik van de extremen is voor woede vrijwel overal lager dan voor inte-
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Figuur 16: Akoestische cues voor de stemkwaliteit die samenhangen met de ener-
giewaardes in de extremen. Resultaten worden gegeven voor het gemiddelde en de
spreiding van de energie van de drie hoogste pieken (links) en de drie laagste dalen
(rechts). In de onderste nj worden de resultaten voor het energiebereik van alle pieken
en dalen gegeven.

resse, zoals is te zien in de onderste twee afbeeldingen. Wat opvalt in de afbeelding
voor de pieken, is de plotselinge afname van het bereik op frame 42 voor interesse.
Deze afname is niet betrouwbaar en is eveneens het gevoig van de problemen bij
het schatten van betrouwbare extremen in het energiespectrum. Een laagfrequente
piek wordt op dit frame niet ala zodanig herkent, omdat een naburig subminimuni
ervoor zorgt dat de hoogte van de piek niet aan het gestelde criterium voor de hoogte
voldoet.

De laatste cues hangen samen met de steilheid van bet energiespectrum. Linde
spraak wordt, zoals voorspeld, gekenmerkt door een viak spectrum. Dit betekent
dat de hoogte van de pieken en de diepte van de dalen niet veel variantie zouden moe-
ten vertonen. Deze eigenschap is al eerder benaderd in figuur 16 door de spreiding
van de energie van de drie hoogste pieken en laagste dalen. De volgende cues worden
echter berekend over bet gehele energiespectrum. De bovenste twee afbeeldingen in
figuur 17 tonen de resultaten voor de cue die in de bespreking in paragraaf 6.3.2 af-
gelegde weg werd genoemd. Dc linker van deze albeeldingen geeft de resultaten voor
bet ruwe spectrum. Dit is het energiespectrum dat wordt verkregen door een door-
snede in het cochleogram te nemen. De rechter afbeelding geeft de resultaten voor
bet verbonden spectrum, waarvan een voorbeeld is gegeven in de onderste afbeelding
van figuur 9 op pagina 35.

De onderste twee afbeeldingen tonen de resultaten voor de gemiddelde richtings-
coëfficiënt van de verbonden spectra met verbonden pieken (links) en verbonden da-
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len (rechts). Voorbeelden van dergelijke spectra zijn gegeven in de tweede afbeelding
van figuur 9.

1.5

1
§
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Figuur 17: Akoestische cues voor stemkwaliteit die samenhangen met de steilheid
van bet energiespectruzn. De bovenste afbeeldingen geven de resultaten voor de af-
gelegde weg voor het ruwe spectrum (links) en het verbonden spectrum (rechts). De
onderste albeeldingen tonen de resultaten voor de gemiddelde richtingscoefficient van
de verbonden spectra met verbonden pieken (links) en verbonden dalen (recht8).

Uit de figuren kan worden afgeleid dat het energiespectrum van woede vlakker is
dan van interesse. In alle afbeeldingen bevindt de rode grafiek zich voor bijna bet
gehele signaal onder de blauwe. Voor de afgelegde weg c.q. afstand geldt dat het
ruwe spectrum meer robuuste informatie lijkt te geven dan het verbonden spectrum.
De variantie is kleiner en de grafieken verlopen vlakker.
Voor de richtingscoefficienten van de verbonden spectra geldt dat de grafieken voor
woede lagere waardes hebben dan de grafieken voor interesse. Het verschil lijkt ech-
ter het grootst in het spectrum met verbonden dalen en dan vooral in bet eerste
deel van de signalen. Wat verder opvalt is dat de grafieken voor woede in het begin
van bet signaal meer toenemen dan de grafieken voor interesse. Een verkiaring voor
dit fenomeen zou kunnen zijn dat de variatie in hoogte van de pieken en diepte van
de dalen in bet begin van bet signaal boger is voor woede dan voor interesse. Dit
blijkt ook uit de resultaten van bet energiebereik van de extremen in flguur 16. De-
ze grafieken vertonen een vergelijkbaar verloop als de grafieken voor de gemiddelde
richtingscoefficient.

Tabel 4 toont tot slot de resultaten voor de correlatiecoëfficient, R2, van de meer-
voudige regressie van de cues voor de stemkwaliteit. In tegenstelling met wat is
geuliustreerd in de figuren zijn de cues voor de vorm van de extremen en voor de
hoeveelheid energie (de hoogte) van de extremen bepaald voor zowel de totale ver-
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zameling extremen als voor de drie hoogste maxima en de drie laagste minima.
De gemiddelde frequentie van alle pieken in het spectrum is significant voor arousal,
maar ook voor sexe. Bet verschil in significantie tussen beide onafhankelijke variabe-
len is klein. Dezelfde cue voor de drie hoogste pieken is daarentegen wel significant
voor arousal, maar niet voor de sexe. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde frequentie
van de dalen in bet spectrum.
De hoogte c.q. diepte van alle extremen is zeer significant voor sexe in vergelijking
met arousal (F = 136 tegenover F = 0.03 voor de pieken en F = 38 tegenover F = 8

voor de dalen). Voor de drie hoogste pieken geldt hetzelfde, maar opvallend is dat
de diepte van de drie laagste dalen daarentegen wél significant is voor arousal en
niet voor sexe.
De breedte van de extremen heeft in alle gevallen een grote significantie voor arousal
(F 16 voor drie laagste dalen tot F = 64 voor drie hoogste pieken) en een lage
tot geen significantie voor sexe. De verschillen in significantie zijn bet grootst voor
de drie hoogste pieken en !aagste dalen.

De QlodB waardes scoren lager dan in eerste instantie werd verwacht. Dit is te
verkiaren door de (on)betrouwbaaheid van de schatting van de extremen in het
spectrum. Voor spraak met stemverheffing geldt dat de drie hoogste extremen zich
in een hoger frequent gebied bevinden dan meer neutrale spraak. Hierdoor zal
het verschil tussen beide groepen signalen afnemen. Het meest opvallende ann de
resultaten voor de Qioda waardes van de extremen is bet verscbil in significantie voor
arousal tussen de drie hoogste pieken (F = 0.8) en de drie laagste dalen (F = 36).
lets wat daarnaast zeker niet over het hoofd mag worden gezien is dat de Qiom
waardes van de extremen, met uitzondering van de drie hoogste pieken, in alle
gevallen significant zijn voor arousal en niet voor sexe.
Van de cues voor de energie van de extremen geldt de grootste significantie voor de
gemiddelde energie en arousal, wat ook we! viel te voorspellen, gezien de resultaten
van de cues voor luidheid in de vorige paragraaf. Voor de spreiding van de energie
en bet energiebereik gelden hoge F - waardes voor de correlatie tussen pieken en
arousal, maar deze waardes zijn nog hoger voor sexe. Het omgekeerde geldt voor
deze cues met betrekking tot de dalen in het spectrum. De F - waardes voor deze
cues zijn hoger voor arousal dan voor sexe.
De laatste cues hebben betrekking op de steilheid van het spectrum. Deze zijn a!leen
bepaald voor aile pieken en dalen in het spectrum, omdat de betrouwbaarheid van
middeling alleen in deze gevallen kan worden gegarandeerd. Ms eerste geldt dat de
richtingscoefficienten in de verbonden spectra, significant is voor zowel de maxima
als de minima. Deze significantie is ecbter het grootst voor sexe. Tot slot geldt
significantie voor de 'afgelegde weg' in bet ruwe spectrum voor arousal, maar tevens
dat deze lang is in verhouding met de significantie voor sexe (F = 8 en F = 45

respectievelijk). Het resultant voor het verbonden spectrum is nog extremer: F = 74

voor sexe en F = 3 (en dus niet significant) voor arousal.
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Cue

Inanma vane

/. 0.0172 0.1749'
highth 0.0176 0.3768'
BWJ1OdB 0.0375' 0.0820'
QIOaB 0.0036 0.0088

minima von,,

I. 0.0082 0.1763'
depth 0.0069 0.1483'
BWJ,odB 0.0069 0.0584'
QlodB 0.0007 0.0221

maxima enerçse

0.0003 0.0023
oE 0.0122 0.2845'

0.0088 0.3015'
RC, 0.0003 0.2150'

minima rnergse

0.0000 0.0014
0.0212 0.0377'
0.0190 0.0277

RC, 0.0409' 0.0801'

afgekgde wrg

SUM6 0.0031 0.1706'
SUM6 0.0053 0.2526'

3 hoogate maxima uonn

1. 0.0118 0.0268
blgbth 0.0774' 0.4382'
BWIIOdB 0.0035 0.0135
Q1o48 0.0763' 0.0228

3 Seagate minima von.

1. 0.0753' 0.0000
depth 0.0023 0.0067
BWJIQdB 0.0501' 0.0109
QIOdB 0.0029 0.0001

3 hoogate maxima enagir

0.0013 0.0108
0.0246 0.2713'

AE 0.0248 0.2721'

3 Seagate minima energie

0.0007 0.0046
0.0100 0.0349'
0.0113 0.0339'

Tabel 4: Overzicht van de resultaten voor na meervoudige regressie van onafhan-
kelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de akoestische cues voor
stemkwaliteit. * p < 0.01.

Zni Sexe Acteur Arousal Emotie

0.1266'
0.09 16'
0.1541'
0.0985

0.1274'
0. 1036'
0. 1793'
0.1050'

0.2039'
0.0978'
0.0794'
0.1228'

0.2 105'
0.1234'
0.1299'
0.0672

0.1071'
0.0683

0. 2489'
0.0688'
0.27 14'
0.1517'

0.3975'
0.0985
0.3837'
0.0977

0 1870'
0.2239'
0.2253'

0.2141'
0.1964'
0. 1952'

0.1444' 0.3313'
0.0001 0.1434'
0.1377' 0.2589'
0.0488' 0.2356'

0.1267' 0.3142'
0.0285' 0.1295'
0.1136' 0.2595'
0.0468' 0.2213'

0.2312' 0.3517'
0.1567' 0.2177'
0.1427' 0.2109'
0.0431' 0.1723'

0.2599' 0.3314'
0.0969' 0.3823'
0.0629' 0.3749'
0.0557' 0.1479'

0.0280' 01386'
0.0113 0.1403'

0.2026' 0.2840'
0.0045 0.1032'
0.1672' 0.2233'
0.0029 0.1693'

0.0454' 0.1030'
0.0812' 0.1508'
0.0406' 0.1257'
0.1346' 0.1111'

0.2411' 0.3511'
0.0182' 0.0706'
0.0179' 0.0695'

0.2685' 0.3054'
0.0613' 0.3743'
0.0594' 0.3722'
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Tot slot toont figuur 18 een 3D - representatie van de mogelijkheid om woede en
paniek te onderscheiden van emoties zonder stemverheffing en ergotropische arousal.
De grenscoordinaten voor de twee contouren zijn bepaald voor de maximale en mini-
male gemiddelde waardes van de volgende cues voor de stemhebbende delen van alle
opnaines uit de database: de grondtoon, fo, ratio energie boven 1000 Hz, REh, en

de spreiding van de energie van de drie hoogste pieken in het energiespectrum, aE0.
Deze cues zijn vergelijkbaar met de cues die worden gebruikt voor de implementatie
van de agressiedetector in het volgende hoofdstuk.

450

RE

Figuur 18: Surface plot voor fo, REh en gEe, bepaald voor de gemiddelde stemheb-
bende delen van woede en paniek (rode stippen) en emoties zonder stemverheffing
(blauwe stippen). Alle woede en paniek bevindt zich uitsluitend in de bovenste con-
tour.

Op de bovenste contour bevinden zich uitsluitend alle opnames voor woede en paniek
(rode stippen), in de onderste alle overige opnames (blauwe stippen). De grondtoon
speelt de grootste rol in het scheiden van de twee contouren.
In appendices B en C worden respectievelijk de z - scores en scattergraphs voor de
cues met de hoogste F - waardes en cues die vergelijkbaar zijn met de agressiecues
nit het volgende hoofdstuk bepaald. Ook hieruit blijkt dat paniek en woede goed
zijn te onderscheiden van emoties zonder stemverheffing en ergotropische arousal op
basis van cues voor toonhoogte, luidheid en stemkwaliteit.

15 E3
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6.5 Conclusies

Voor dit experiment is niet een duidelijke hypothese gesteld. Het is de bedoeling
geweest om een relatie te leggen tussen een aantal theoretisch afgeleide, akoesti-
sche cues enerzijds, en ergotropische arousal (vanwege de samenhang met agressie),
anderzijds. Uit de resultaten van dit experiment is duidelijk geworden dat een rui-
me hoeveetheid aanwijzingen bestaat voor relaties tussen: stemeigenschappen als
toonhoogte, luidheid en stemkwaliteit; en de arousal van een emotie.
Alvorens conclusies te trekken is bet van belang om een aantal factoren met betrek-
king tot de betrouwbaarheid van de resultaten in ogenschouw te nemen. In ieder
onderzoek zijn de resultaten sterk afhankelijk van de gebruikte methode. Ten eer-
ste staat bet realistische gehalte van de database ter discussie. Dc methode die is
gebruikt voor bet sarnenstellen, is: instructie op basis van inductie. Weliswaar zijn
de meest herkenbare opnames geselecteerd, maar dit neemt niet weg dat akoestisch
waarneembare verschillen zouden kunnen bestaan tussen realistische emoties en ge-
simuleerde emoties. Ten tweede zijn de cues in dit experiment uitsluitend bepaald
voor de stemhebbende delen van de data. Dc opnames waarmee is gewerkt waren
vrijwel schoon. Dat wil zeggen dat de invloed van achtergrondruis zo veel moge-
lijk is uitgesloten. Dit is echter niet natuurlijk voor geluiden in de werkelijkheid,
waar veel geluidsbronnen door elkaar kunnen worden waargenomen. De gebruikte
methode voor de grondtoonschatting werkt goed voor scbone signalen en is dus ook
betrouwbaar voor dit experiment. De methode is echter (nog) niet veel getest op
realistische data, zodat het niet mogelijk is om in dit stadium conclusies over resul-
taten in de werkelijkheid te trekken. Verder geldt hetzelfde voor bet schatten van de
extremen in het energiespectrum. Voor realistische signalen met meerdere geluids-
bronnen zouden bijvoorbeeld versterkende en verzwakkende effecten van bepaalde
frequentiecomponenten kunnen optreden, waardoor de gescbatte extremen niet met
zekerheid toebeboren aan één enkele geluidsbron. Daarnaast zorgt de aanwezig-
heid van ruis in de werkelijkheid ervoor dat de minima in bet energiespectrum niet
meer duidelijk kunnen worden onderscheiden, waardoor de betrouwbaarheid van de
hiermee sarnenhangende cues sterk afneemt.
Uit de resultaten van dit experiment blijkt niet dat één cue bestaat, die een unieke,
onderscheidende eigenscbap beschrijft van emoties met een ergotropische arousal.
Voor een groot aantal van de onderzochte cues geldt echter wel dat ze een signifi-
cante correlatie vertonen met dit type arousal. Dit impliceert dat een combinatie
van cues zou kunnen leiden tot een betrouwbare kl&ssiflcatie van emoties met een
ergotropische arousal. De eerder genoemde relatie tussen deze emoties en agressie
zorgt voor bet vermoeden dat het mogelijk is om automatisch agressie te detecteren
op basis van een kleine verzameling akoestiscbe cues.

Ergotropische arousal is significant voor de verkiaring van de variantie binnen een
groot aantal cues. Hetzelfde geldt voor de sexe van de spreker, maar dankzij de
metbode die is gebruikt voor meervoudige regressie kan worden geconcludeerd dat
de verklaarde variantie voor arousal niet dezelfde is als bijvoorbeeld de verklaarde
variantie voor de sexe van de spreker. Het lijkt dus mogelijk om een automatische
detector te maken die onafliankelijk is van de sexe van een spreker. Significantie
alleen levert ecbter niet voldoende evidentie om absolute conclusies ann te verbinden.
Het zegt niets over de werkelijke relatie tussen de variabelen, alleen dat er één
bestaat. Voor automatische emotieherkenning en - detectie betekent dit, dat het
noodzakelijk is om verder te onderzoeken wat de onderlinge relaties zijn tussen de
akoestische cues en de onderzochte categorieen.
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Een andere reden waarom de gevonden resultaten op het gebied van significantie
niet te zwaar moeten worden gewogen is bet feit dat de resultaten zijn verkregen op
basis van gemiddelde resultaten. De kracht van bet SI model zit hem met name in
de grote temporele resolutie van de cochleogrammen. De gedetailleerde informatie
over de ontwikkeling van de cues in de tijd gaat verloren in deze statistische testen.
Temporele informatie is echter essentieel voor de detectie en herkenning van emoties
door mensen en dus ook voor de automatische detectie van emoties met bet SI model.
Dit betekent dat de significantie van cues slechts kan worden gebruikt als aanwijzing
voor een relatie tussen de cues en een emotie, maar dat de werkeijke aard van deze
samenhang verder moet worden onderzocht. Het feit dat er veel significantie bestaat
voor zowel arousal als emotie doet sterk vermoeden dat het mogelijk is om niet alleen
ergotropiscbe arousal te detecteren maar zelfs afzonderlijke emoties te herkennen.
Een laatste waarschuwing voor niet al te veel (ergotropiscbe) euforie moet worden
gegeven op bet punt van de bruikbaarheid van sommige cues. De significantie van
absolute cues voor luidheid, de gemiddelde energie van frequentiebanden en extre-
men, is in sommige omstandigheden niet zo betrouwbaar en robuust als op bet
eerste gezicht lijkt. Deze cues zijn niet vanzelfsprekend bruikbaar voor automati-
sche herkenning van emoties, omdat ze afhankelijk zijn van omgevingsfactoren zoals
de afstand van de spreker tot de microfoon. Voor de implementatie van deze cues
moet rekening worden gehouden met de omgeving waann de detector moet kunnen
functioneren.
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7 Experiment 2: Automatische agressiedetectie in de
trein

Een plaats wa.ar tegenwoordig regelmatig verbale agressie voorkomt, is de trein. Con-
ducteurs worden bijvoorbeeld regelmatig bedreigd door reizigers die niet beschikken
over een geldig vervoersbewijs. Automatisch detecteren van verbale agressie kan
helpen bij het vroegtijdig signaleren van een agressieve situatie, zodat adequaat
ingegrepen kan worden om de dreiging van geweld in de kiem te smoren. In trein-
stellen waar camera's ann boord zijn, kan met behuip van automatische detectie van
agressie intelligent toezicht worden gehouden. Dit kan leiden tot een verbetering van
de ondersteuriing van bet personeel ann boord en tot een veiligere sociale omgeving
voor de pa.ssagiers.

In dit hoofdstuk wordt de signaalanalyse van akoestische cues in verbale agressie
besproken. Deze analyse is onderdeel van een opdracht van NS / ProRail ann SI
voor de ontwikkeling van een automatische agressiedetector. Dc cues die worden
gebruikt zijn deels afkomstig uit het vorige experiment en deels gebaseerd op be-
vindingen in de analyse van de opnames uit de database die voor deze opdracht in
realistische omstandigheden in de trein is sainengesteld. Het oorspronkelijke dod
om een detector te ontwikkelen op basis van resultaten uit bet vorige experiment
kon niet worden gerealiseerd, vanwege het tijdstip waarop de opdracht binnenkwam.
Deze kreeg op dat moment prioriteit boven het onderzoek wat is beschreven in het
vorige hoofdstuk. Daarnaast is overeengekomen dat op basis van de de database van
Klaus Scherer, Harald Wallbott, Rainer Banse en Heiner Eligring geen commercicel
produkt gemaakt mag worden. De cues die zijn gebruikt wijken hierdoor enigszins
af van de cues uit bet vorige experiment. In de evaluatie zullen de resultaten en
bevindingen van beide experimenten met elkaar worden vergeleken.

Voor agressiedetectie is het van belang dat een relatie wordt gelegd tussen emoties
die samenhangen met een boge ergotropische arousal en agressie. Dit kan met behulp
van de definitie van emotie op pagina 22. Hierin wordt aangegeven dat de arousal van
het autonome zenuwstelsel een belangrijke rol speelt in de akoestische effecten op de
spraakproduktie. Aangezien agressie en emoties als woede en paniek samenhangen
met hetzelfde type arousal kunnen de volgende aanaines worden gebruikt om de
relatie tussen deze emotionele toestanden te specificeren.

Aanname 3 Agressie hangt samen met een toename van ergotropische arousal.

Aanname 4 Paniek en woede zijn emoties die samen hangen met een toename van
ergotropi.sche arousal.

Uit stelling 1 op pagina 26 en aannamcs 3 en 4 volgt

Stelling 2 Agressie heeft akoestische overeenkornsten met paniek en woede.'2

'2Deze steEling volgt echter niet rechtstreeks uit de aannames. Zoals in hoofdstuk 5 a! is genoemd,
vormt de Component Process theorie een theoretiache basis voor dit onderzoek. Dit betekent onder
andere dat akoestische effectvn op de stemproduktie als gevoig van een emotionele toestand mede
bepaald worden door de arousal van het autonome zenuwstelsel. Deze eigenschap van emoties staat
ook beschreven in de definitie van emotie op pagina 22
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Aannames 3 en 4 vormen de hypothetische basis voor automatische agressiedetectie
in de rest van dit experiment wa.aruit een aantal bruikbare eigenschappen van ver-
bale agressie kunnen worden afgeleid.

In paragraaf 7.1 wordt een functionele definite van agressie afgeleid. In paragraaf 7.2
wordt de database die is gebruikt voor de ontwikkeling van de detector beschreven.
Paragraaf 7.3 beschrijft de laatste fase in het onderzoek volgens het lens model: de
ontwikkeling van de detector. Tot slot zuilen de resultaten van testen met data uit
de verschillende databases voor dit onderzoek in paragraaf 7.4 worden gepresenteerd
en besproken in paragraaf 7.5.

7.1 Definitie en eisen voor agressiedetectie

Agressie wordt in de dikke van Dale omschreven als: bedreiging of aantasting met
geweld. Een agressief persoon wordt omschreven als: iemand die geneigd is om
aan te vallen. Agressie gaat dus altijd gepaard met een dreiging van geweld. Dc
grens voor wat agressie is, ligt echter in een nogal vaag gebied en hangt af van het
subjectieve gevoel van zekerheid en controle in de huidige omstandigheden.
In dit experiment wordt agressie beschouwd als een affect ieve toestand die samen-
hangt met dreiging van geweld. Het herkennen van agressie is in het kader van
de evolutie noodzakelijk om te overleven. In dreigende situaties moeten door bet
organisme vliegensvlug beslissingen worden gemaakt hoe het beste kan worden gere-
ageerd. In het kader van de Component Process - theorie zorgt de uitkomst van de
Coping Potential Check (CC), besproken in paragraaf 3.3, voor de intuItieve fight or
flight respons, wat resulteert in de bereidheid om eventueel terug te vechten; of in
paniek en vluchtgedrag om zo snel mogelijk uit de bedreigende situatie te geraken.
In beide situaties zal bet organisme over moeten gaan tot actie, wat samenhangt
met een toenaine van ergotropische arousal. Het is dan ook te verwachten dat er-
gotropiscbe emoties zoals woede en paniek een belangrijke rol spelen in agressieve
situatics.
Gradaties van agressie kunnen op een glijdende schaal worden uitgezet. Waar op
de glijdende schaal zich een agressieve situatie precies bevindt, hangt samen met de
subjectieve interpretatie van de buidige situatie door de waarnemer.
Deze eigenschappen van agressieve situaties leiden tot de volgende functionele defi-
nitie van verbale agressie.

Definitie 2 Verbale agressie is bedreiging door cen spreker met geweld. Agressieve
situaties worden gekenmerkt door akoestische cues die samenhangen met een hoge
ergotropische arousal. Agressie kan worden weergegeven op een glijdende schaal. De
subjectieve ervaring van de dreiging zorgt er male voor welke gradatie van agressie
wordt waargenomen.

Definitie 2 is een functionele omschrijving van agressie in termen van de aanwezigheid
van akoestische cues. Uit deze definitie is een aantal eisen af te leiden waaraan een
automatische agressiedetector moet voldoen, namelijk: flexibilit.eit. robuustheid en
snelheid.
De eerste eis, fiexibilitcit, hangt sarnen met het feit dat de detector rekening moet
houden met de verschillende gradaties van agressie, zodat hij in variabele omstan-
digheden inzetbaar is. Afhankelijk van de omstandigheden moet een inschatting
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worden gemaakt hoe agressief de huidige situatie werkelijk is. Vervolgens moet via
een flexibel criterium worden bepaald of agressie is gedetecteerd. De detector moet
in ieder geval een drietal gradaties van agressie kunnen onderscheiden: irritatie,
boosheid en woede. Agressie begint vaak met een ontevreden gevoel bij de agres-
sieveling. Een stimulus in de omgeving is uiteindelijk de trigger voor de agressie.
Meestal leidt dit in eerste instantie tot irritatie. Er is op dit moment nog weinig
sprake van dreiging. Wanneer de irritatie langere tijd aanhoudt, kan deze overgaan
in boosheid. In deze fase begint de agressieveling een dreigende houding aan te ne-
men en neemt de stemverheffing toe. Athankelijk van de lengte van zijn 'lont', zal
de boosheid uiteindelijk kunnen ontbranden in woede, waarbij de agressieveling het
oog voor zijn omgeving verliest en alleen nog maar fysieke schade wil aanbrengen.
De dreiging naar de omgeving is in deze situatie erg groot. 13
De tweede eis, robuustheid, hangt samen met de eerste eis op het gebied van inzet-
baarheid in verschillende situaties. Het gedrag van de detector moet onafhankelijk
zijn van de omstandigheden. Dit betekent dat de detector in staat moet zijn om ge-
luid dat afkomstig is van een agressiebron te onderscheiden van geluid dat afkomstig
is van ruisbronnen.
De bruikbaarheid van een automatische agressiedetector hangt daarnaast ook sa-
men met de snelheid waarmee een detectie kan worden gemaakt. Uit de definitie
van emoties op pagina 22 blijkt dat een emotie wordt gekenmerkt door een korte
duur. Agressie hangt samen met ergotropische emoties, waardoor theoretisch gezien
agressieve situaties niet lang zullen duren. Het is dus noodzakelijk dat de detector
zo snel mogeijk, vergelijkbaar met een menselijke waarnemer, kan reageren.

7.2 Data

De data voor dit experiment zijn geluidsopnames van nagespeelde agressie in de
trein. Er is geprobeerd om de opnames zo spontann mogelijk te houden, door gebruik
te maken van vrijwillige diensten van weiwillende passagiers. Samen met medewer-
kers van bet Proces Bijzondere Taakverrichting (PBT), een suborganisatie binnen
de Nederlandse Spoorwegen (NS) die zich onder andere bezig houdt met kaart - en
ingangscontroles, werden tijdens reguliere treinritten rollenspellen gespeeld. Om de
spelers enige houvast te geven, werd in overleg met ervaringsdeskundigen op bet ge-
bied van agressieve situaties in de trein, een minimani script bedacht. De vrijwillige
passagier speelde hierin de rol van reiziger zonder geldig plaatsbewijs die niet van
plan is om medewerking te verlenen ann de conducteur. De samenstelling van de
groep zwartrijders varieerde van jongeren (individueel en in een groep), volwassen
mannen (individueel en in een groep), voiwassen vrouwen (individueel en in een
groep) en combinaties van deze groepen. Dit leverde een database van twaalf opna-
mes met in totaal ongeveer een uur data. De opnames zijn vervolgens geanoteerd
door medewerkers van SI en NS / ProRail. Met uitzondering van twee opnames geldt
voor de gehele database dat er geen realistiscbe agressie is waargenomen. Dit heeft
onder andere te maken met de onervarenheid van de vrijwillige passagiers. Voor de
grote meerderheid bleek het moeilijk om echt agressief te worden onder dergelijke
omstandigheden. De eerste reactie op het verzoek mee te spelen in een rollenspel
was meestal vergelijkbaar met: "Gob, dat lijkt me wel leuk", wat achteraf gezien

'3Dit is slechts een schets van een mogelijk verloop van agressie. In de werkelijkheid is een
grote hoeveelheid variaties mogelijk. Golfbewegingen in intensiteit; afnemende intensiteit; verschil
in tijdsduur; zijn slechts een aantal voorbeelden van invloeden op het verloop van agressieve en
daarmee samenhangende akoestische eigenschappen.
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niet de juiste mentale instelling bleek om realistische agressie te garanderen. De
meeste opnames bevatten we! stemverheffing, maar niet zodanig dat aan de door

NS / ProRail hoog gestelde eisen voor agressie werd voldaan. De hoeveelheid bruik-
bare data is hierdoor minimaal en de database mag niet wetenschappelijk genoemd
worden.
Alle opnames zijn gemaakt met een !aptop met software voor ge!uidsbewerking. De
microfoons die zijn gebruikt, waren simpele omni - directionele microfoons van Sony,
type ECM-F8. Dc opnames zijn gedigitaliseerd met cen samplefrequentie van 44.1

kHz.

7.3 Methode

Voor de methode is zoveel mogeijk geprobeerd om ann de eerder afgeleide eisen
voor robuustheid, flexibilitcit en sne!heid te vo!doen. Robuustheid hangt samen
met de betrouwbaarheid van de detecties. Met het SI model is het mogelijk om
voorgrond (spraak) en achtergrond (ruis) van elkaar te scheiden, waardoor detecties
worden gegeven op basis van eigenschappen van spraak en niet op basis van ruis in
de omgeving. Paragraaf 7.3.1 gaat dieper in op de methode die wordt gebruikt voor
het scheiden van voor - en achtergrond.
Vervolgens moet een aantal akoestische cues worden geformuleerd die samenhangen
met de stemeigenschappen van emoties met een ergotropische arousal. Uit bet vo-
rige experiment is geb!eken dat toonhoogte, luidheid en stemkwaliteit kenmerkend
zijn voor dit type emoties. De gekozen cues hangen dan ook sterk samen met deze
stemeigenschappen. Voor de afleiding van de cues is met name gekeken naar cochie-
ogrammen van de geanotateerde agressie in de meest representatieve opname uit de
NS database.
De flexibiliteit van de detector hangt samen met de mate waarin de detector in
staat is om te anticiperen en te reageren op omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren
zorgen bijvoorbeeld voor de mate van alertheid van een waarnemer en dus voor
een bias voor de kiassificatie van een mogelijke agressieve situatie. De detector
simuleert deze alertheid, door de criteria voor agressiedetectie variabel te houden.
In paragraaf 7.3.2 worden de cues en de criteria voor agressie besproken.
Voor de eis van snelheid geldt dat automatische detectie van verbale agressie het
liefst real time moet gebeuren. Op bet moment dat iemand agressief is, moet dit
vrijwel onmiddellijk worden gecommuniceerd, zodat snel en adequaat kan worden
gehandeld. Dit hangt samen met de snelheid waarrnee het SI model de binnenko-
mende data kan verwerken. De instellingen van bet SI model zijn zodarng gekozen
dat ann deze eis wordt voldaan. Met 80 segmenten en een maximale frequentie
van 4000 Hz is het model in sta.at om in real time en met twee kanalen agressie te
detecteren.

7.3.1 Voorgrond en Achtergrond

Het feit dat de agressiedetector in realistische omstandigheden moet kunnen func-
tioneren, zorgt voor de eis dat bet aantal valse detecties als gevolg van de invloed
van achtergrondgeluid moet worden geminimaliseerd. Het SI model is hiervoor zeer
bruikbaar, omdat hiermee in een vroeg stadium al een scbeiding kan worden gemaakt
tussen geluid dat tot de voorgrond beboort en geluid dat tot de achtergrond behoort.
Een strikte definitie van voorgrond en acbtergrond leidt in dit geval tot de scheiding
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van het agressie - signaal en de overige geluiden, inclusief niet - agressieve spraak.
Op basis van deze definitie zou het detectieprobleem worden gereduceerd tot voor -
en achtergrondscheiding. Dit sluit echter niet aan bij het idee dat agressie volgens
het lens model pas in een latere fase, de representatiefase, wordt herkend. Een Va-
gere definitie die meer aansluit bij het intuItieve idee van voor - en achtergrond dat
mensen hebben, is noodzakelijk:

Definitie 3 Tot de achtergrond worden gerekend die geluiden die niet de aandacht
trekken, en tot de voorgrond (iogi8cherlvijs) die geluiden die wel de aandacht trekken.

In termen van de Component Process - theorie kunnen voorgrondgeluiden volgens
deze definitie worden opgevat ala geluiden met informatie die van belang is voor het
realiseren van de doelen en intenties van een organisme. De geluiden in de omgeving
die typerend zijn voor de omgeving en met interessant genoeg om aandacht aan te
besteden, kunnen worden opgevat ala (onderdeel van de) akoestische achtergrond.
Omdat er in de wetenschappelijke literatuur diverse aanwijzingen zijn dat de tijds-
dynamiek (of een signaal snel of langzaam verandert) van geluiden een belangrijke
rol speelt bij het trekken van onze aandacht is de voor - en achtergrondscheiding die
in het SI model wordt toegepast, gebaseerd op deze dynamiek. Signalen die variaties
vertonen op een tijdsschaal die te lang isom interessant te zijn, worden tot de achter-
grond gerekend. Alle geluid dat vervolgens boven deze achtergrond uitkomt, wordt
tot de voorgrond gerekend. In het SI model is het mogelijk een dynamisch bereik aan
te geven dat samenhangt met de eigenschappen van de voorgrond. Dit bereik wordt
standaard ingesteld op de dynamiek van spraak, met een sneiste tijdsconstante van
5 mihisecondes en een langzaamste van 5 secondes. Hierdoor zal veel van de niet -
agressieve spraak in de input ook ala voorgrond betiteld worden, wat aansluit bij de
menselijke intuitie. Op een hoger niveau wordt vervolgens de beoordeling gemaakt
of deze spraak wel of niet agressief klinkt.

Figuur 19: Scheiding van voor - en achtergrond. De bovenste afbeelding toont het
'ruwe' cochleogram van een deel van een opname uit de database van de NS. De
onderste afbeelding geeft hetzelfde signaal weer, maar flu bandpass gefliterd met het
dynamische bereik van menselijke spraak. De voorgrond (spraalc) wordt hierdoor
gescheiden van de achtergrond (ruis).

Figuur 19 toont het resultaat van het scheiden van voor - en achtergrond met het SI
model voor een dee! van een opname nit de database van de NS. Voor het dynamisch
bereik zijn de standaardinstellingen gebruikt. Wat opvalt is bet versehil in k!eur (en
dus in energiewaardes) in beide cochleogrammen tussen de delen van het signaal die
tot de achtergrond behoren. Voor het gefilterde signaal in de onderste afbee!ding
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geldt dat de spraakelementen uit het inputsignaal zijn behouden, terwiji de invloed
van een groot deel van de achtergrondgeluiden (vooral treingeluiden) uit het signaal
zijn verdwenen.

7.3.2 Cues voor verbale agressie

Uit de eigenschappen van de cochleogrammen van geanoteerde delen uit de NS data-
base is een verzameling cues afgeleid die samenhangt met de informatie die mensen
gebruiken bij de kiassificatie van agressie. Deze cues zijn gebaseerd op de stemei-
genschappen van de Lombard reflex: verhoogde toonhoogte, toenaine van luidheid
en afname van stemkwaliteit. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de cues,
hun criteria voor de verschillende gradaties van agressie en de stemeigenschappen
die ze beschrijven. Het criterium van REh, de energie van frequenties boven 1000
Hz ten opzichte van de totale energie, is variabel. Dit zorgt ervoor dat aan de eis
van flexibiliteit voor verschillende gradaties van agressie wordt voldaan.

cue stemeigenschap criterium

fo
SNR10
E
REh
lEe

Toohoogte
Luidheid
Luidheid
Stemkwaliteit
Stemkwaliteit

Irritaie
> 300
> 6
>0
> 3
<3

Boosheid
> 300
> 6
>0
> 6
<3

Woede
> 300
> 6
>0
>9
<3

Tabel 5: Overzicht van akoestische cues die zijn gebruikt voor automatische detectie
van verbale agressie en de drempelwaardes voor de te onderscheiden vormen van
agressie

Een toename van de toonhoogte hangt samen met een toename van de grondtoon,
fo. Ook de hoeveelheid energie in de grondtoon zal als gevoig van de toename
in luidheid toenemen. SNRf0 representeert de signaal - ruis - verhouding van de
grondtoon, ofwel de mate waarin de grondtoon boven de ruis uitkomt.
De gemiddelde energie, E, hangt samen met de luidheid. Hoe luider er wordt ge-
sproken, hoe hoger de hoeveelheid energie in het spraaksignaal. Deze eigenschap is
echter niet noodzakelijk bruikbaar in alle omstandigheden. E is een absolute maat
en de waarde ervan is afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals de afstand van de
spreker tot de microfoon. Voor de toepassing van verbale agressiedetectie in trein-
stellen geldt dat de akoestiek van de ruimte in combinatie met de plaatsing van de
microfoons zodanig is, dat de invloed op E verwaarloosbaar wordt.
Een afname van de stemkwaliteit hangt samen met een grote hoeveelheid energie
in het hoogfrequente dee! van het energiespectrum. REh representeert deze eigen-
schap als het verschil tussen de gemiddelde hoeveelheid energie boven 1000 Hz en
de gemiddelde hoeveelheid energie in het gehele energiespectrurn, E. Daarnaast
hangt een afname van de stemkwaliteit samen met een afname van de helling van
het spectrum. aEe representeert de spreiding van de energie van de drie hoogste
pieken boven 1000 Hz. Hoe kleiner aEe, hoe vlakker het hoogfrequente deel van het
energiespectrum.

Met deze cues kan vervolgens voor ieder tijdstip worden bepaald of sprake is van
agressie. Als op een tijdstip, t, geldt dat al!e cues aan hun gestelde criterium heb-

-.
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ben voldaan, dan volgt een zogenaamde losse detectie voor dit tijdstip. De cue
informatie wordt voor een variabel tijdsinterval, gerepresenteerd als de reactietijd
r, gebufferd. Op basis van de informatie in r wordt uiteindelijk besloten of agressie
wordt waargenomen. Het criterium voor een agressiedetectie is vastgesteld op 10
procent base detecties in r. In risicovolle omstandigheden kan gekozen worden voor
een kleine waarde voor r, zodanig dat alle korte, agressieve uitingen worden gedetec—
teerd. Geldt voor de huidige omstandigheden een niet zo hoge staat van alertheid,
dan kan worden volstaan met een grotere waarde voor r. Hoe groter de waarde voor
r, hoe betrouwbaarder de agressiedetectie8, omdat de kans op agressie bij veel base
detecties in een lange periode groter is dan bij een kleiner aantal detecties in een
korte periode.

In figuur 20 wordt deze methode geIllustreerd voor een deel uit de meest represen-
tatieve opname van de NS database. Hieronder volgt een korte samenvatting van de
methode.

Cue criterium: Voor alle cues wordt een CRITERIUM bepaald

Detectie criterium: Als alle cues op een tijdstip voldoen aan hun criterium, dan
LOSSE DETECTIE

Agressiecriterium: Als 10 procent LOSSE DETECTIES in reactietijd, r,
dan AGRESSIE

7.4 Resultaten

Het is niet eenvoudig om de prestaties van de agressiedetector te kwantificeren. De
opnaines in de database van de NS bevatten te weinig echte agressie om betrouwbare,
gegronde conclusies am de resultaten te verbinden. Veel opnames bevatten stem-
verheffingen en scheldpartijen, maar van situaties waar het echt uit de hand dreigt
te lopen is eigenlijk maar één goed voorbeeld. Daarom is de detector naast de NS
database ook getest op de emotionele database van Klaus Scherer, Harald Wallbott,
Rainer Banse en Heiner Ellgring uit het vorige experiment. Deze database bevat
geen uitgesproken opnames van agressie, ma.ar wel van emoties die samenhangen
met agressie op basis van ergotropische arousal.

7.4.1 NS data

De detector presteert erg goed op de meest representatieve opnaine uit de NS data-
base. De bovenste afbeelding in figuur 20 toont het cochleogram van 30 secondes van
deze opname met de losse detecties ala zwarte sterren bovenaan - en de agressiede-
tecties als rode sterren (rondom t = 25 secondes) onderaan bet cochleogram. In het
dee! tot t = 20 secondes is er nog geen sprake van agressie; er wordt voornamelijk
uitgelaten en !uidruchtig gesproken. Vanaf t = 20 secondes neemt de irritatie toe,
omdat de conducteur blijft vragen om een vervoersbewijs. Dit is in bet cochleogram
te zien als een toename van rode vlakken, met name in het hoge dee!. Vanaf t = 22
secondes is er sprake van lichamelijk contact in de vorm van geduw, wat resulteert



in agressie. De agressie houdt aan tot t = 28 secondes en wordt dan weer contro-
leerbaar. In de afbeelding is zichtbaar dat de detector zich vrijwel exact gedraagd
als mag worden verwacht. In het eerste deel wordt een klein aantal losse detecties
gegeven, terwiji vanaf t = 24 secondes (de reactietijd is ingesteld op 3 secondes)
agressiedetecties worden gegeven. Dit geeft aan dat de detector niet zomaar rea-
geert op alle vormen van geschreeuw, maar in zekere zm onderscheid kan maken
tussen emoties als uitgelatenheid en woede.
In de overige afbeeldingen wordt het verloop van de vijf agressiecues: gemiddelde
energie, grondtoon, signaal - ruis - verhouding van de grondtoon, energieratio bo-
yen 1000 Hz en de spreiding van de energie van de drie hoogste pieken boven 1000
Hz, getoond. Dc rode lijnen representeren de criteria voor detectie; de groene stip-
pen onderaan de afbeeldingen de tijdstippen waarop de afzonderlijke cues ann him
criterium hebben voldaan.

Figuur 20: Agressiedetectie voor een opname uit de NS database. De bovenste af-
beelding toont het bandpass gefilterde cochleogram. Dc zwarte sterren bovenaan de
afbeelding geven de base detecties weer, de rode de agressiedetecties. De overige vhf
atbeeldingen geven de cues voor agressiedetectie weer: gemiddelde energie, grondtoon,
SNR van de grondtoon, energieratio boven 1000 Hz en de spreidmg van de energie
van de drie hoogste pieken boven 1000 Hz. De rode hijnen representeren de criteria
voor detectie; de groene stippen onderaan de afbeeldingen de tijdstippen waarop de
verschillende cues san hun criterium hebben voldaan.

Het is dus blijkbaar mogelijk om de agressiemomenten in deze opname automatisch
te detectereri. De vraag is echter hoe robuust de agressiedetector flu eigenlijk is. In
een test op de gehele NS database bleek het mogelijk om met de juiste instellingen
voor de criteria van de cues uitsluitend (correcte) agressiedetecties te krijgen op
deze representatieve opname. Met afgezwakte instellingen voor energieratio, REh, en
reactietijd, r, werden daarnaast ook agressiedetecties verkregen op mildere agressie
(boosheid en irritatie), echter nooit op momenten dat geen sprake was van een
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gradatie van agressie. Met andere woorden: in testen op de totale NS database
werd geen enkel false alarm gegeven.

De effecten van de variabele insteffingen worden geuilustreerd in figuur 21. Door REh
en r te variëren verandert het gedrag van de detector van een gespannen waarnemer
die van iedere stemverheffing even opschrikt in een koele, zelfverzekerde waarnemer
die alleen in actie komt wanneer heftig geschreeuw gedurende lange tijd blijft san-
houden. In de tweede afbeelding worden de agressiedetecties voor dezelfde opname
als in figuur 20 weergegeven voor verschillende instellingen van REh (r constant)
en in de onderste de agressiedetecties voor verschillende instellingen van r (REh
constant).

Vafle parameters

2R5,6* *
* *

C
I I I I I I

2.4 2.45 2.6 21 216 2.7 275 LI

.10
I I I

a

s.t-3 * * * * as_a. •
.t_1 * , * *._*. _. a a. *•

C
I I I I I

2.4 2.46 2.5 2 LI 215 2.7 275 CI 165

.10

td (nsisecondes)

Figuur 21: Invloed van variabele parameters in de agressiedetector. De bovenste
afbeelding toont het cochleogram van het signaal met de agressiedetecties als rode
sterren. In de middeiste afbeelding worden de detecties rondom t = 25 secondes
voor verschillenden instellingen van RE6 gerepresenteerd door de sterren: rood > 9
dB, blauw > 6 dB, zwart > 3 dB. In de onderste afbeelding worden de detecties
voor verschullenden instellingen van r gerepresenteerd: rood = 5 secondes, blauw =
3 secondes, zwart = 1 seconde.

Een toenaine van REh leidt, evanals een toenaine van T, tot een afname van het
aantal agressiedetecties. Hiermee wordt aan de eerder genoemde eis van flexibiliteit
voldaan. Hoge instellingen voor het criterium van REh (> 9 dB of zelfs > 12
dB) leiden tot detecties van de hoogste gradatie van agres8ie, woede, terwijl lage
instellingen (>3 dB) leiden tot de detectie van sUe gradaties van agressie.

Daarnaast hangt de grootte van r ook samen met de betrouwbaarheid van de de-
tecties. Hoe langer de agressie aanhoudt, hoe groter de kans dat de situatie oncon-
troleerbaar wordt of al is en dus dat ingrijpen noodzakelijk is.
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7.4.2 Emoties

De database van Klaus Scherer, Harald Wallbott, Rainer Banse en Heiner Eligring
uit het vorige experiment bevat per emotie zestien opnames van veertien verschil-
lende emoties. In paragraaf 6.1 wordt kort beschreven hoe de database tot stand is
gekomen en in [4] staat een uitgebreide beschrijving van de database.
Voor het testen van de agressiedetector zijn de emoties uit de database onderverdeeld
in een aantal subgroepen: correct (N = 16), 'don't care' (N = 64) en incorrect (N
= 144). De enige emotie die tot de correct - groep behoort is woede. Tot de 'don't
care' - groep behoren: boosheid (b), paniek(p), uitgelatenheid(u) en wanhoop(w).
Dc akoestische eigenschappen van deze emoties komen het meeste overeen met de
eigenschappen van woede, omdat voor al deze emoties geldt dat ze samenhangen
met een toename van ergotropische arousal en stemverheffing. Tot de incorrect -
groep behoren automatisch de overige emoties: angst, walging, vreugde, interesse,
verveling, schaamte, trots, droefheid en verachting.
Alle opnames in de database zijn met de detector gekiassificeerd. De resultaten van
het aantal detecties per groep zijn voor verschillende insteffingen van E, RE,, en r,
weergegeven in tabel 6.

[E, REk, r [ Correct Don't care Incorrect Scores (procent)

b p u w
[>0, >3, =1] 11 1 3 3 2 0
[>0, >6, =1] 6 1 1 2 2 0

1>0,>9,=11 2 0 0 0 0 0

[>0, >3, =2] 4 0 1 1 1 0
[>0,>6,=2] 1 0 0 0 1 0
[>0>9=2] 1 0 0 0 0 0

[>0, >3, =3] 2 0 0 0 1 0

[>0, >6, =3] 1 0 0 0 0 0

1>0, >9, =3] 0 0 0 0 0 0

corr dc incorr
69 14 0
38 9 0
13 0 0

25 5 0
6 2 0
6 0 0

13 2 0
6 0 0
0 0 0

> —00, > 3, = 1 14 6 13 14 9 2

—oo, > 6, = 11 12 4 9 10 7 0
(>—ix, >9, =11 4 1 7 9 5 0

> —00. > 3, = 2 1 12 1 10 12 5 0

> —. > 6, = 2] 8 1 6 8 5 0
[>—c,>9,=2) 1 1 1 1 3 0

[>—00, >3, =3] 7 1 6 7 5 0

[>—00,>6,=31 1 1 3 2 4 0
(>—oo,>9,=31 0 1 1 0 3 0

88 66 1

75 47 0
25 42 0

75 44 0
50 31 0
6 9 0

44 30 0
6 16 0
0 8 0

Tabel 6: Overzicht van de resultaten van het santa! detecties uit de test van de
agressiedetector op de database van Klaus Scherer, Harald Wallbott, Rainer Banse
en Heiner Ellgring. Voor verschillende instellingen van E, REh en r worden in de
linkerheift van de tabel het aantal detecties per groep weergegeven. In de rechterhelft
staan de percentages voor de resultaten per groep.

Er is gekozen om de test uit te voeren met twee verschillende criteria voor de ge-
middelde energie, E, omdat het geluidsniveau van de mis waarmee de output van
het SI model is geschaald, bepaald is op basis van het geluidsniveau van de opnames
uit de NS database. Hierdoor is bet mogelijk dat de schaling van de energie voor de
opnames uit de andere database niet representatief is. De twee verscbillende criteria
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voor E worden in de tabel gescheiden door de horizontale lijn. De resu.ltaten boven
de lijn horen bij het standaardcriterium, E> 0, terwiji onder de lijn de resultaten
worden weergegeven die onafhankelijk zijn van de gemiddelde energie: E> —c. In
het rechterdeel van de tabel staan de percentages voor het aantal gedetecteerde op-
names ten opzichte van het totale aantal opnames in de subgroepen. Uit deze scores
blijkt dat de gerniddelde energie een belangrijke rol speelt bij het aantal correcte en
het anntal don't care detecties.
Dc scores geven een beeld wat mag worden verwacht. Het aantal detecties is omge-
keerd evenredig met de instellingen voor en r. Dit hangt respectievelijk samen
met de toename van de gradatie van gedetecteerde agressie en met de toenarne van
betrouwbaarheid van de detecties. Het is hierbij we! belangrijk te vermelden dat de
gemiddelde duur van een woede opname in de database gelijk is ann ongeveer 2.4
secondes. Hierdoor zijn de resultaten voor r = 3 secondes minder betrouwbaar dan
de resultaten voor T = 1 seconde en r = 2 secondes.

7.5 Conclusies

In bet algemeen kan worden geconcludeerd dat de detector betrouwbare detecties
lijkt te geven. De testen in dit experiment zijn echter niet uitvoerig genoeg om
hardere conclusies te trekken. Zo is het aantal bruikbare opnames in de NS database
minimaal en is het maar de vrang hoe representatief de database van Klaus Scherer,
Harald Wallbott, Rainer Banse en Heiner Eligring is voor verbale agressie.
De representatieve opname in de NS database geeft echter wel een goed beeld van
waar de detector toe in staat mag worden geacht. De detector bewijst voor deze op-
name onder andere verschul te kunnen maken tussen vrolijk - en agressiefgeschreeuw.
Daarnaast is gebleken dat het aantal incorrecte detecties bij de juiste instellingen
kan worden gereduceerd tot nul. Het nadeel van testen op de NS database, is dat de
resultaten niet kunnen worden gegeneraliseerd, omdat bet aantal bruikbare opnames
te klein is. De conclusie die wel mag worden getrokken, is dat het aantal incorrecte
detecties zeer klein is en dat de detector hierdoor betrouwbaar en robuust lijkt.
Uit de test op de andere database is gebleken dat de detector met geoptimaliseerde
waardes voor de instelbare variabelen een zeer hoge score, 88 procent, kan halen
voor de detectie van woede. Verder blijkt dat bet aantal correcte detecties sterk
samenhangt met bet aantal don't care detecties, wat erop duidt dat de detector een
bias heeft voor emoties met een ergotropische arousal. Deze relatie is in de theorie
en in het vorige experiment a! eerder genoemd en vormt geen probleem voor de
functionaliteit van de agressiedetector. Het aantal incorrecte detecties is daarnaast
minimaal: slechts 1 procent in de meest onbetrouwbare situatie. Daarbij kan worden
aagetekend dat deze incorrecte detecties werden gemaakt op opnames van dezelfde
actrice. Het heeft er dus alle schijn van dat deze detecties zijn veroorzaakt door een
stemeigenschap van deze ene persoon.

Aan de eisen die vanaf het begin aan de detector zijn gesteld: robuustheid, flexibili-
teit en snelheid, is ruimschoots voldaan. Het kleine anntal incorrecte herkenningen
en bet nanr behoren functioneren van de instelbare resultaten, geven ann dat de
detecties betrouwbaar zijn en kunnen worden a.angepast ann omgevingsfactoren.

Tot slot is bet duidelijk dat er nog veel moet worden getest in cen groot aantal om-
standigheden om te kunnen vaststellen hoe goed de detector nu echt is. Daarbij is bet
belangrijk om te evalueren hoe afhankelijk de detector is van de fysische omstandig-
beden. Met name de cue voor de gemiddelde energie, E, kan hierbij een belangrijke

1
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rol gaan spelen, omdat de resultaten voor deze cue onder andere aflrnnkelijk zijn van
de afstand tot de microfoon. In testen dient bij de plaatsing van de microfoon(s)
dus altijd rekening te worden gehouden met de akoestiek van de omgeving. Verder
is het de moeite waard om de mogelijkheden om de detector te verbeteren met cues
die zeer significant bleken in het eerste experiment (zie hiervoor appendices A en B)
nader te onderzoeken, wat de originele doelstelling van dit onderzoek was. Vooral de
cues voor de stemkwaliteit, fe en B WflodB, zijn interessant, omdat de enige cue voor
stemkwaliteit in de huidige agressiedetector, oEe, veel minder significant is gebleken
dan in eerste instantie werd aangenomen.
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8 Evaluatie

Aan het einde gekomen van het onderzoek, kan worden geconcludeerd dat de doe!-
stellingen uit hoofdstuk 4 allemaal zijn gerealiseerd, zij het via een andere weg dan
in eerste instantie was gepland. In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de realisatie
van de doelstellingen en wordt vooruitgeblikt naar eventuele vervolgen in toekomstig
onderzoek.

De eerste doelstelling voor dit onderzoek luidde: "Definitie van een theoretisch mo-
del voor automatische emotieherkenning". De definitie van een dergelijk model is
gegeven in hoofdstuk 5. Het model geeft een functionele beschrijving van het proces
dat emotieherkenning onderligt en zorgt voor een goed omkaderd gebied waarbinnen
onderzoek naar automatische emotieherkenning kan worden geda.an. De twee model-
len die hierin zijn samengevoegd, bet lens model voor menselijke waarneming en bet
SI model, vullen elkaar ann tot een tbeoretisch onderbouwd model dat kan worden
toegepast in praktische doeleinden. Het lens model geeft een functionele beschrijving
van menselijke waarneming en bet SI model vormt bierbinnen een concrete invulling
voor de tbeoretiscbe lens. Met de voorspellingen uit de Component Process theorie
en de eigenscbappen van de Lombard reflex is bet mogelijk gebleken om binnen bet
kader van dit model een grote verzameling cues af te leiden die significant zijn voor
verschillen tussen emoties op basis van arousal.

Het SI model is zeer geschikt voor onderzoek naar akoestische eigenscbappen die
kunneri worden gebruikt voor de automatiscbe herkenning van allerlei vormen van
geluid en dus ook voor emoties. De resolutie van de cocbleograrnmen is erg groot en
sluit nauwkeurig ann bij de menselijke waarneming. Door te luisteren naar geluid en
tegelijkertijd te kijken naar de representatieve cochleogrammen, wordt de kracbt van
bet model meteen duidelijk: "wat je boort is wat je ziet". Dit maakte de formulering
van agressiecues relatief eenvoudig, wat ons bij de tweede doelstelling brengt.

De tweede doelstelling was: "Definitie van een kleine verzameling akoestische cues
die mensen gebruiken voor de herkenning van agressie". Deze doelstelling is in
het eerste experiment gerea!iseerd. maar niet belemaal zoals oorspronkelijk is be—
doeld. In eerste instantie zou op basis van stemeigenscbappen die mensen bij verbale
agressie waarnemen (toonboogte, luidbeid en stemkwaliteit) een kleine verzameling
agressiecues worden gedefinieerd. Door de tussenkomst van de opdracbt voor de im-
plementatie van een automatische agressiedetector, was het niet meer noodzakelijk
om in bet eerste experiment een klein aantal cues af te leiden. Er is uiteindelijk
gekozen om het onderscbeidend vermogen van een groot aantal cues te onderzoe-
ken, met bet doe! om in toekomstig onderzoek na te gaan welke van de cues per
stemeigenschap het meest onderscheidend zijn.

In dit onderzoek is veel gebruik gema.akt van spectra!e cues. Dat wil zeggen dat voor
de analyse van de cues eerst een doorsnede van bet cochleogram wordt genomen en
vervolgens wordt gezocht naar onderscheidende informatie. Omdat de resolutie van
de cocbleogrammen erg hoog is, b!eek bet vrij eenvoudig om dit soort informatie te
vinden.

Een andere, zeer nuttige eigenscbap van bet cocbleogram is dat tempore!e informatie
behouden b!ijft. Deze eigenscbap is in dit onderzoek nog niet belemaal uitgebuit.
Omdat voor agressie en emoties in bet a!gemeen ge!dt dat er veel informatie is te
vinden in temporele ontwikke!ingen van bepaa!de stemeigenscbappen, is bet voor
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toekomstig onderzoek ann te raden hier meer aandacht aan te besteden.
Da.arnaast zijn alle cues gebaseerd op de stemhebbende delen van spraak. Het gevaar
van zoeken naar informatie in deze delen is dat het afhankelijk is van individuele
verschillen tussen sprekers. De identiteit van de spreker bleek in veel gevallen signifi-
cant voor de variantie in de onderzochte cues. Toekomstig onderzoek moet rekening
houden met de mate waarin bet onderscheidend vermogen van een cue samenhangt
met een sprekereigenschap.

Verder moet er meer onderzoek worden gedaan naar de eigenschappen van niet -

stemhebbende delen. Het ligt in de verwachting dat deze eigenschappen we! eens
robuuster en minder athankelijk van individue!e verschillen kunnen zijn dan de stem-
hebbende eigenschappen.

Een ander opvallend punt wat niet zozeer te maken heeft met de doe!ste!lingen voor
dit onderzoek, is dat na rekening te hebben gehouden met de significantie voor de
arousa! ook nog sigiiificante F - waardes zijn gevonden voor de individuele emoties
uit de database in het eerste experiment. Dit geeft concrete aanwijzingen voor de
mogelijkheid om onderscheid te maken tussen emoties op basis van (combinaties
van) akoestische cues. Uit toekomstig onderzoek zou dus wel eens kunnen blijken
dat het mogelijk is om, bijvoorbee!d met een goed redeneeralgoritme, automatisch
emoties te herkennen, wat een stap verder gaat dan de automatische detectie van
een vooraf gedefinieerd geluid.

Het derde doe! van dit onderzoek stond omschreven a!s: "Implementatie van een
automatische agressiedetector". We!nu, dit is gebeurd, alleen niet helemaa! zoals ge-
pland. De cues die zijn gebruikt voor de agressiedetector zijn we! degelijk gebaseerd
op de genoemde stemeigenschappen, maar niet uitvoerig getest op hun onderschei-
dend vermogen. De detector werkt goed op de NS data waarvoor hij is ontwikkeld en
geeft goede scores op testen voor de detectie van emoties met een hoge ergotropische
arousal in de database van Klaus Scherer, Haraid Wallbott, Rainer Banse en Heiner
E!lgring. Ma.ar hoe goed de detector werke!ijk is, zal moeten b!ijken uit meer en
uitvoeriger testen onder verschillende omstandigheden.
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Cue Zin Sexe Acteur Arousal Emotie

maxima vonn

f 3.8743 47.6425 3.9029 56.2306 24.3015
highth 3.9576 136.8979 3.7427 0.0281 5.8332
BWJ1OdB 8.6215 20.4779 4.4562 48.8937 11.8334

Q1OdB 0.8079 1.9504 2.3276 12.1467 5.8762

minima vorm

f. 1.8241 47.5682 3.8884 47.1623 19.1579
depth 1.5448 38.6150 2.9342 8.3681 3.3472
BWJ1OdB 1.5377 13.7342 4.9850 36.9856 10.2339
QlodB 0.1452 4.9850 2.5274 11.8534 5.5242

maxima enerqie

0.0671 0.4978 5.3954 85.9117 25.1746
2.7214 88.9878 3.3916 72.9843 14.2080
1.9615 96.1843 2.7333 63.7984 12.3880

11C5 0.0650 60.2730 3.8956 14.5738 5.8185

minima energie

0.0031 0.3111 5.6104 102.8456 25.3932
4.7774 8.8118 3.1693 28.0830 17.0258

LsE 4.2777 6.3898 3.3125 17.2823 14.6591
RC5 9.4268 20.0538 1.7378 15.3892 3.6661

afgelegde weg

SUM6 0.6790 45.4271 3.1255 8.4588 3.7818
SUM6 1.1779 74.8930 2.1282 3.5652 4.0498

S haogate maxima vorsn

f5 2.6418 6.1418 7.3383 83.0580 18.9567
highth 18.5308 199.0233 3.4762 2.3018 5.0523
BWJ1OdB 0.7852 3.0108 8.0083 64.1929 10.4818
QlodB 18.2536 5.5780 4.2514 0.8157 4.4249

S Laagstt minima calm

17.9881 0.0010 15.8322 19.7021 4.1009
depth 0.5108 1.2689 2.3158 20.8925 3.4383
BWflodfl 11.6521a 2.5653 14.5086 16.4988 4.8745
QloaB 0.6348 0.0319 2.2818 36.7816 2.5632

S haogate maxima energie

0.2902 2.4131 4.9021 90.0160 25.3574
rE 5.5659 84.7709 9.7926 8.2119 2.7195

5.6171 85.1256 9.9023 8.1331 2.6818

S laagste minima energie

0.1615 1.0274 5.7596 109.6180 22.2807
2.2357 8.0340 5.4348 18.3619 17.4593
2.5187 7.8164 5.3950 17.7136 17.1072

Tabel 7: Overzicht van de F - waardes voor de toenames van R2 na meervoudige
regressie van onafhankelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de
akoestische cues voor stemlcwalsteit.
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Cue Zin Sexe Acteur Aroua1 Emotie

125 - 200 Hz

E 1.3576 26.9809 12.5346 40.8364 4.8414
RE 0.5651 25.4812 3.2295 58.5615 24.3879E 0.1662 0.3646 4.7797 61.7881 7.9141

11.6485 75.7911 8.5638 25.3028 2.8582

200 - 500 Hz

E 5.6002 0.0758 7.6391 56.3722 7.8442
RE 8.1665 0.0524 4.8028 46.0479 11.0235E 3.8080 21.0730 3.0611 5.0593 3.1310

30.9794 19.0717 4.8002 18.1826 3.4873

500 - 500 Hz

E 2.3715 0.5525 4.8774 88.3179 25.3052
RE 16.2317 7.3422 11.5910 11.2936 2.7645
.1E 3.6553 87.8149 3.9096 4.9052 6.1233

25.7953 72.4001 2.7947 1.5384 2.8536

500 - 600 Hz

E 0.0086 0.6326 6.3385 68.0218 17.3976
RE 0.1976 3.8296 16.5229 14.1031 2.9318E 0.3246 96.2134 5.0388 0.0122 3.1157

27.1373 50.1133 3.2476 0.4348 3.2739

600 - 800 Hz

E 0.1350 6.6475 5.3191 85.6073 25.7094
RE 3.7337 90.0548 14.1858 3.5586 6.2270E 0.0000 78.5414 2.4257 37.8904 8.5081

30.2759 21.9382 2.9912 1.5326 3.7013

800 - 1000 Hz

E 0.0675 2.5620 5.0973 99.7618 26.8157
RE 2.6784 31.0456 11.2514 33.0467 9.4629E 0.6983 65.4624 2.5080 47.6619 13.3434

17.6138 27.1282 3.8417 3.2165 2.7908

1000 - 1600 Hz

E 0.6364 0.3988 5.2994 103.1657 28.0826
RE 14.5531 4.6532 6.5356 59.1007 18.3150E 1.9450 0.3439 4.9159 21.7179 9.0356

13.7102 26.4646 3.3866 3.7918 3.5654

1600 - 5000 Hz

E 0.4631 0.2511 6.9852 99.7850 29.0169
RE 10.0129 2.4286 14.8607 48.0263 17.4810E 0.0787 33.5883 6.6590 0.0866 3.1805

4.2673 25.3866 2.1947 0.6691 2.6269

drempel = 500 Hz

E1 6.6043 4.3709 4.5560 115.6416 13.5279
En 0.3338 0.7536 5.9924 98.6061 28.5952

12.1733 12.9660 10.1897 44.8421 20.7827
.1E1 0.0562 25.0542 12.1704 0.7670 5.9161iE 0. 1069 60.3799 4.0271 12.6763 6.4996

E 19.9116 72.9128 5.8144 26.1495 2.4341
8.3381 22.2462 2.7209 1.1460 3.1556

drempd = 1000 Hz

2.2388 0.2633 4.3812 109.7597 19.1363
E 0.4943 0.3100 6.3813 101.5602 29.2620

12.0835 3.5427 11.1745 56.6489 21.2688
E1 2.0731 30.6983 12.3955 7.7706 7.9451

1.1650 6.6428 6.4313 0.9353 5.6601- E1 24.4396 62.2826 4.8267 11.3280 2.9375
5.3883 20.8620 2.4576 1.8732 2.9357

Tabel 8: Overzicht van de F - waardes voor de toenames van R2 na meervoudige
regressie van onafhankelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de
akoestische cues voor luid.heid.



Cue Zin Sexe Acteur Arousal Emotie

Jo . contour

Jo 0.3434
BW10 3.6016
jut 37213
shim 114720

33.8024
7.4530

58.5651
31.8390

2.3803
5.0367
6.7080
2.0714

132.9077
2.1179

10.0800
13.9035

24.0893
0.8461
6.5684
3.0567

Tabel 9: Overzicht van de F - waardes voor de toenames van R2 na meervoudige
regressie van onafhankelijke variabelen: zin, sexe, acteur, arousal en emotie, op de
akoestische cues voor toonhoogte.

73



74
Appendix 2: z-scores voor akoestische cues met hoge F - waardes en

agressiecues

B Appendix 2: z-scores voor akoestische cues met hoge
F - waardes en agressiecues

Figuur 22 geeft een overzicht van de resultaten voor de z-scores van akoestische cues:
i) met opvallend hoge F - waardes en ii) die zijn geImplementeerd in de agressiede-
tector. De z-scores zijn bepaald voor de gemiddelde waardes van de cues voor alle
opnames van de emoties uit de database van Klaus Scherer, Harald Wallbott, Rainer
Banse en Heiner Eligring. Horizontaal staan de verschillende emoties uitgezet (vlnr.
angst, walging, vreugde, woede, interesse, boosheid, verveling, paniek, schaamte,
trots, droefiieid, uitgelatenheid, verachting en wanhoop). z - Scores bieden de mo-
gelijkheid om de resultaten voor verschillende cues in verschillende onderzoeken met
elkaar te vergelijken. De rode emoties zijn de agressie emoties: woede en paniek
(correct), de groene emoties zijn de overige linde emoties: boosheid, uitgelatenheid
en wanhoop (don't care groep en de blauwe emoties zijn de overige emoties. De
meest bruikbare cues voor agressiedetectie zijn de cues die een groot verschil verto-
nen tussen rode en blauwe balken.

- ScOres

Figuur 22: z - Scores voor cues voor verschillende stemeigenschappen met de hoogste
F - waardes. vlnr: fo, Eh, E,. RE,,,, E0, E125, aE0, f, BWjio5 en.

Opvallend is de in eerste instantie onbruikbaar lijkende cue voor stemkwaliteit, aEe.
Dat deze cue toch is geImplementeerd in de agressiedetector, komt vanwege het feit
dat hij onderscheidend is voor een andere linde emotie, namelijk uitgelatenheid.
Hierdoor kan deze cue worden gebruikt om vrolijk geschreeuw te onderscheiden van
agressief geschreeuw.
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C Appendix 3: scattergraphs van agressiecues

Figuur 23 toont de scattergraphs van een aantal cues uit hoofdstuk6 die de cues in
de agressiedetector het meest benaderen. fo is de grondtoon, Eh is de gemiddelde
energie boven 1000 Hz, RE is de ratio van de energie boven de 1000 Hz en de energie
onder de 1000 Hz en aE3 is de spreiding van de energie van de drie hoogste pieken.
Van links naar rechts en van boven naar beneden zijn tegen elkaar uitgezet: fo en
Eh, fo en REhI; fo en aEe, Eh en REhI; Eh en en tot slot RE en CEe. Verder
geldt: 0 = vrouwelijk, x = mannelijk, rood = [Woede, Panieki (Correct), groen
= [Boosheid, Uitgelatenheid, Wanhoopi (Don't care) en blauw = [Angst, Walging,
Vreugde, Interesse, Verveling, Schaamte, Trots, Droetheid, Verachting] (Incorrect).
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Figuur 23: Scattergraphs van resultaten van de agressiecues op de database van Klaus
Scherer, Harald Wallbott, Rainer Banse en Heiner Ellgring.

Uit de bovenste afbeeldingen en de afbeelding links op de middeiste nj blijkt dat de
grondtoon, fo, vrijwel alle rode figuren kan scheiden van de blauwe. Er kan namelijk
een verticale lijn worden getrokken tussen beide groepen. Hetzelfde geldt voor de
gemiddelde energie boven 1000 Hz, Eh, in de afbeelding rechts op de middeiste nj
en de afbeelding links in de onderste nj. Voor RE geldt dat samen met een andere
cue, fo of Eh, rood van blauw kan worden gescheiden met een diagonale lijn in
de afbeeldingen rechtsboven en rechts in op de middeiste nj. Met o'E3 is het niet
mogelijk om een scheiding te maken tussen rood en blauw. Deze cue kan worden
gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende emoties met stemverheffing
(groen en rood), wat overigens niet direct kan worden afgeleid uit de afbeeldingen
in deze flguur.
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