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In dit onderzoek zijn door mensen geluidscomposities samengesteld aan de hand van een
vooraf geselecteerde lijst van woorden. Vervolgens is gevraagd om deze composities blind te
beoordelen in termen van diezelfde lijst met woorden. De woorden zijn ontstaan aan de hand
van de theorie van core affect en met het onderzoek wordt geprobeerd consistentie te vinden
in de geluiden die mensen associëren met bepaalde emoties en hoe ze vervolgens die geluiden subjectief beoordelen. Het bleek dat vervelende geluiden door alle deelnemers consistent
werden gecategoriseerd, en dat er aanwijzingen zijn dat dit voor kalme en aangename geluiden
ook geldt. In vervolgonderzoek kan worden gekeken naar rechtvaardiging voor het gebruik van
verschillende categorieën om geluidsomgevingen in op te delen.

1
1.1

Introductie

Waardering van geluid

Het beperken van geluidsoverlast in een menselijke omgeving is belangrijk. Zo zijn er Europese richtlijnen die proberen wettelijke restricties op te leggen op harde geluiden
in een omgeving. Deze richtlijnen gaan hierbij uit van het
feit dat de luidheid van omgevingsgeluid een maat is voor
de hinderlijkheid ervan. Zo worden de Lden en Lnight maten
gebruikt om, met correctie voor het tijdstip van de dag, de
maximaal toegestane luidheid in dB(A) voor een omgeving
te definiëren (European Union, 2002).
Divers onderzoek heeft echter uitgewezen dat luidheid in
mindere mate van belang is voor een hinderlijke perceptie
van omgevingsgeluid (Västfjäll, Gulbol, Kleiner & Gärgling, 2002). Er wordt weliswaar een relatie gevonden tussen luidheid van een signaal en de negatieve perceptie ervan,
in het bijzonder waneer de luidheid boven de 60dB(A) uit
komt, maar andere, categorische eigenschappen van een geluid tonen een sterkere correlatie met deze negatieve perceptie (M. Nilsson, Botteldooren & Coensel, 2007).
Bepaalde categorische geluiden, zoals natuurlijke geluiden, worden significant vaak als positieve eigenschappen van
een soundscape gezien, waar technologische geluiden als negatieve eigenschappen worden beoordeeld (M. E. Nilsson &
Berglund, 2006).
De term soundscape is geopperd door Murray Schafer
(Schafer, 1969) en is vaak hergedefinieerd. De definitie ervan
hanteren we hier als volgt:
“ an environment of sound with emphasis on
the way it is perceived and understood by the
individual, or by a society“ (Truax, 1978).
Een soundscape bestaat uit meerdere geluidsbronnen in
een enkele omgeving. De beoordeling van een soundscape

heeft volgens de definitie dus te maken met het individu, en
hoe deze de geluidsomgeving beleeft. Hoewel we naar subjectieve, emotie activerende eigenschappen van geluiden kijken om een omgeving te beoordelen zou deze subjectieve beoordeling dus een betere maat zijn voor de beoordeling van
de kwaliteit van een geluidsomgeving, of soundscape. De
manier waarop we dit kunnen meten heeft zijn oorsprong in
de psychologie en het formeel vaststellen van stemmingen.
1.2

Core Affect

Diverse psychologiestudies richten zich op het ordenen van gemoedstoestanden die door bepaalde omgevingen,
waarin de persoon op dat moment gesitueerd is, worden opgeroepen (Russell, Ward & Pratt, 1981; Russell, 2003; Yik,
Russell & Steiger, 2011). Een omgeving geneert een bepaald
core affect, en deze wordt binnen een context gerangschikt.
Core affect is te beschrijven als:
“that neurophysiological state consciously
accessible as the simplest raw (nonreflective) feelings evident in moods and emotions”
(Russell, 2003).
Core affect is een component van discrete emotionele episodes. In tegenstelling tot een emotie is core affect niet gericht
op een specifiek object. Ten slotte is een eigenschap van core
affect dat het slechts een enkel gevoel is gedurende een bepaald interval (Yik et al., 2011).
Uit bovengenoemde studies is een structuur voor de classificatie van core affect ontstaan, voor het onderling vergelijken van verschillende core affects. De maat van deze schaal
is de hoeveelheid activatie of inactivatie (eventfulness of uneventfulness) in de verticale richting, en de hoeveelheid tevredenheid of ontevredenheid (pleasant en unpleasant) op de
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horizontale as. Een specifiek core affect kan geplaatst worden op ieder punt binnen de cirkel die deze tweedimensionale ruimte omvat. Russel heeft als eerste zo’n circumplex
gevormd (Russell et al., 1981). Door vervolgonderzoek is de
hoeveelheid attributen afgebeeld op de circumplex op basis
van empirisch onderzoek uitgebreid. Voor een vergelijking
zie Figuur 2. Door Yik en Russel (Yik et al., 2011) zijn twaalf
categorieën beschreven waarin een core affect onder te brengen is. In dit onderzoek werken we met acht categorieën om
minder complexiteit te introduceren, naar het onderzoek van
(Kangur, 2011). In figuur 1 zijn deze te zien.

Figuur 1. De acht categorieën van core affect en hun locatie

1.3

Soundscape perceptie

Vanuit het algemene model van core affect bij de beleving
van een omgeving is men gaan onderzoeken of dit model
ook toegepast kan worden op de beleving van geluid, door de
emotionele perceptie van een soundscape door een individu
te analyseren. In een initiële studie (Västfjäll et al., 2002)
werd aangetoond dat Russel’s circumplex ook toepasbaar is
op de emotionele perceptie van enkele geluiden binnen een
omgeving. Het ervaren core affect werd gemeten bij het interieurgeluid van een vliegtuig als ook op een aantal exterieure voertuiggeluiden en men kwam tot de conclusie dat de
reacties op de stimuli ondergebracht konden worden in twee
fundamentele dimensies: valence (plezierigheid) en activatie, wat overeenkomt met de dimensionaliteit van Russel’s
circumplex.
Een volgende studie van Axelsson, Nilsson en Bernlund
(Axelsson, Nilsson & Berglund, 2010) toont aan dat dit model van core affect bij de beleving van geluid niet alleen voor
individuele geluiden geldt, maar ook voor complete soundscapes. Specifieke eigenschappen van een soundscape beïnvloeden het core affect dat ervaren wordt bij die soundscape,
en dit core affect bepaalt op zijn beurt weer hoe plezierig of

actief we de soundscape beoordelen.
1.4

Onderzoek

Veel onduidelijkheid bestaat nog over de wijze waarop een
bepaald core affect tot stand komt in de beoordeling van een
bepaalde soundscape. Welke eigenschappen van een categorie geluiden maakt dat de geluiden tot die categorie behoren
en dat ze op een bijbehorende wijze worden beoordeeld door
het core affect dat ze oproepen? Onderzoek naar een model
voor automatische classificatie van exterieure soundscapes is
gedaan met neurale netwerken (Yu & Kang, 2009), maar wat
met een neuraal netwerk niet achterhaald kan worden is in
welke combinaties de eigenschappen van een soundscape optreden om voor een bepaald core affect te zorgen.
In onderzoek (Axelsson et al., 2010) is bijvoorbeeld naar
voren gekomen dat in soundscapes met verkeerslawaai op
de achtergrond de toevoeging van ’plezierig’ geluid er niet
per definitie voor zorgt dat de soundscape als plezieriger
wordt ervaren, ook niet als het verkeerslawaai in luidheid
een relatief kleine rol speelt.
Dit onderzoek heeft daarom een tweeledig karakter. Allereerst is het de bedoeling om meer bronmateriaal te genereren
voor het gebruik in onderzoek naar core affect. Daarnaast is
het hoofddoel van het onderzoek om uit te vinden hoe core
affect een rol speelt bij de perceptie van geluid. We proberen hierbij te testen of het mogelijk is om woorden, met hun
bijbehorende emotionele associatie, om te zetten in geluidscomposities en vervolgens weer te beoordelen in woorden,
zodanig dat door deze vertaalslag van woord naar geluid naar
woord de plaatsing niet verloren gaat.
Het onderzoek is opgesplitst in twee experimenten. In het
eerste experiment wordt participanten gevraagd om aan de
hand van een woord, een geluidscompositie te maken. Hieruit halen we de benodigde soundscapes horen bij een core
affect locatie. In het tweede experiment wordt participanten
gevraagd om deze composities te beoordelen in termen van
core affect. In dit experiment repliceren we het onderzoek
van subjectieve beoordelingen van (Axelsson et al., 2010).
De onderzoeksvraag die we na afloop van beide experiment
willen beantwoorden is:
Wordt een geluidscompositie gemaakt aan
de hand van een woord, indicatief voor een bepaald core affect, door andere luisteraars weer
beoordeeld als hetzelfde core affect?
2

Methodes

De methodesectie van dit artikel is opgesplitst in twee subsecties. Het eerste deel beschrijft hoe het eerste experiment
wordt uitgevoerd, waarbij participanten geluidscomposities,
soundscapes, samenstellen aan de hand van vooraf gekozen
losse geluidsfragmenten. Het tweede deel beschrijft hoe
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Figuur 2. Links de tweedimensionale verdeling van core affect door (Russell et al., 1981), rechts de 12-punts circumplex van
core affect zoals voorgesteld door (Yik et al., 2011)
deze samengestelde geluidscomposities worden gebruikt bij
het tweede experiment.
Iedere subsectie bevat een beschrijving van de methodologie gebruikt voor het experiment in termen van beoogd doel,
gebruikt materiaal, opzet van het gepresenteerde experiment,
en participanten
2.1

Experiment 1: Samenstellen van geluidscomposities

2.1.1 Doel. Het doel van het eerste experiment was
om participanten geluidscomposities te laten creeeren aan de
hand van één van 40 woorden uit één van de acht woordcategorieën van core affect (Kangur, 2011), om hiermee materiaal te verzamelen waarmee in experiment 2 een beoordeling
aan deze composities gegeven kan worden.
2.1.2 Materiaal. Voor het experiment is een eigen
tool ontwikkeld (zie figuur 6 in de bijlage) om via de
webbrowser geluidsfragmenten te kunnen selecteren,
beluisteren, aanpassen en samenvoegen tot een geluidscompositie. De tool is gebouwd met behulp het Django
webframework (Django, 2012) en de Knockout Javascript
library (Knockout, 2012). Tevens is een Python script
gemaakt waarmee audiobestanden kunnen worden ingelezen
en samengevoegd. Deze componenten werken samen om
een interface te bieden waarin de participant verschillende
geluidsfragmenten kan gebruiken voor het creëeren van een
geluidscompositie.
Al het bronmateriaal dat voor de geluidsfragmenten is
gebruikt is verkregen van open source databanken. Een deel
van de geluiden zijn uit de DARES database (Andringa,
van der Linden & Krijnders, 2007) verkregen, andere
geluiden zijn online van de Freesound database verkregen

(Freesound.org, 2013). De meeste geluidsbronnen zijn
in Adobe Audition CS6 bewerkt om te ontdoen van ruis
of om ze uit hun context te knippen, zoals invididuele
vogelgeluiden uit een opname met meerdere vogelgeluiden.
Vervolgens is ieder geluid opgeslagen als mono-geluid met
een samplerate van 44.100Hz en een bitdiepte van 16 bits.
Van iedere bewerkte bron zijn de eerste en laatste 20
milliseconden gemaskeerd met een volumebewerking die
gradueel het volume doet opkomen en afzwakken vanaf en
naar -96dB, wat bij de gebruikte samplerate en bitdiepte
stilte is.
Het experiment vond voor alle participanten plaats op een
Inspiron 1720 laptop met Ubuntu 12.04 als besturingssysteem. Voor het beluisteren van de geluidsfragmenten en composities werd een Sennheiser HD 435 koptelefoon gebruikt aangesloten via een Creative Sound Blaster X-Fi USB
audio adapter.
Voor iedere participant werd het uitgangsvolume in linux via
ALSA (specifiek de grafische weergave van alsamixer) ingesteld op -26dB op de USB adapter, zodanig dat het zachtste
geluid van twee duiven nog hoorbaar was, en het luidste geluid (beide gemeten in totale RMS) van een huilende baby
nog niet als te hard werd ervaren. Dit wordt na afloop van
het experiment bij de participant geverifieerd.
2.1.3 Opzet. Het woord dat een participant moet
gebruiken om een geluidscompositie te maken wordt willekeurig gekozen, zodanig dat alle 40 woorden in willekeurige
volgorde over meerdere participanten een gelijk aantal
keren aangeboden worden. Uiteindelijk werd elke categorie
(bestaand uit vijf geassocieerde woorden) zo’n acht keer
beoordeeld in 66 samengestelde geluidscomposities.
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Bij het begin van het experiment kreeg de participant
een introductie te lezen waarin werd uitgelegd dat van hen
verwacht werd drie geluidscomposities te maken. Tevens
werd de werking van de tool uitgelegd en de participant gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen: leeftijd,
geslacht, leefomgeving en huidige opleidingsniveau. Nadat
de participant aangaf akkoord te zijn met het gebruik van
het gemaakte werk en de ingevulde gegevens kon begonnen
worden met het creeeren van geluidscomposities.
De participant mocht twee keer een geluidscompositie
maken in de zogenaamde öefenmodus,̈ waarin geen resultaat
werd opgeslagen. Dit gebeurde om bekend te worden met de
werking en de interface van de tool.
Fragmenten worden in de tool aangeboden als aanklikbare knoppen verdeeld onder vier categorieen: menselijke
geluiden, geluiden van apparaten, natuurlijke geluid en
geluiden uit het verkeer. In totaal kon de participant uit
38 fragmenten verdeeld over deze categorieen kiezen: 13
natuurlijke geluiden, 9 menselijke geluiden, 8 geluiden van
apparaten en 8 verkeersgeluiden. Voor een complete lijst zie
tabel 4, in bijlage 1.
Fragmenten kunnen allen in luidheid worden aangepast.
Van vijf fragmenten kan hier bovenop de zgn. ’frequentie’
worden ingesteld. Gekoppeld aan het fragment zijn meerdere
korte geluidsfragmenten die aan de hand van de ’frequentie’
parameter willekeurig met een bepaald interval worden
gesampled en afgespeeld. Op die manier kan de indruk van
een continu proces worden gegeven, zoals auto’s die voorbij
rijden, waarbij een aantal verschillende opnames van het
onderwerp wordt genomen, die als een fragment worden
aangeboden. Na selecteren van ten minste twee fragmenten
kan de samengestelde compositie beoordeeld worden. Er
wordt een waveform-visualisatie van het samengestelde
fragment getoond, die kan worden beluisterd.
Als de participant vind dat hij of zij tevreden is over de samengestelde compositie, kan naar een volgend scherm worden genavigeerd. Op dit scherm dient de participant aan
te geven wat de moeilijkheid is van het samenstellen van
een geluidscompositie aan de hand van het gepresenteerde
woord, met een score tussen 1 (het makkelijkst) of 10 (het
moeilijkst). Na een druk op de knop wordt de tool hierna
weer gereset om de participant een volgend woord te presenteren, of af te sluiten indien de participant het vereiste aantal
geluidscomposities heeft gecreeerd.
2.1.4 Participanten. 22 participanten namen deel aan
het eerste deel van het experiment. De meeste van hen volgden een opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
gemiddelde leeftijd van de participanten was 26 jaar (µ =
26, mediaan = 25.5, σ = 9.86). Van hen waren 17 man en 5

vrouw. Van alle participanten woonde 81.1% in een stedelijk
gebied, 9.1% in een dorp en 9.1% op het platteland.
De participanten kregen geen vergoeding voor deelname aan
het experiment
2.2

Experiment 2: Beoordelen van geluidscomposities

2.2.1 Doel. Het doel van het tweede experiment
was om de geluidscomposities gemaakt in experiment
1 te laten beoordelen in termen van core affect. Omdat
iedere compositie is samengesteld aan de hand van een
woord afkomstig uit een groep woorden horend bij een core
affect categorie kunnen we door het laten beoorelen van de
compositie in termen van diezelfde core affect categorieën
achterhalen of de participanten in experiment 1 er in zijn
geslaagd geluidscomposities te maken die te onderscheiden
zijn in termen van core affect, en wel langs de eventful uneventful en pleasant - unpleasant dimensies uit (Axelsson
et al., 2010).
2.2.2 Materiaal. Voor het ontwerp van de tool voor
het experiment is net als in experiment 1 gebruik gemaakt
van het webframework Django en de KnockoutJS Javascript
library om een user-interface gelijkend aan die van experiment 1 aan de participant te tonen. Verschil hierbij is dat in
experiment 1 de user-interface veel interactieve elementen
bevatte om geluidsfragmenten samen te kunnen voegen,
waarbij in dit experiment slechts één scherm zichtbaar is.
Zie figuur 7 voor een schermafbeelding van experiment 2.
Het bronmateriaal dat participanten wordt voorgelegd
in het experiment is afkomstig van experiment 1. Van
de 66 geluidscomposities zijn er zes verworpen omdat ze
ongeschikt waren doordat delen van de compositie boven
de grens van clipping uit kwamen door het algoritme dat de
verschillende brongeluiden uit experiment 1 samenvoegde.
Hierdoor bevatten ze een ongewenst en ongecontroleerd
element (luide kraakgeluiden).
Het systeem en de audio-apparatuur waarmee de participant het experiment uitvoerde verschilde per participant.
Zes participanten hebben het experiment met dezelfde
apparatuur als die uit experiment 1 afgelegd. De overige
participanten hebben hun eigen oordopjes of koptelefoon bij
het experiment gebruikt.
2.2.3 Opzet. Voordat het experiment van start gaat
wordt de participant gevraagd het geluid te kalibreren, en
dezelfde gegevens in de vullen als bij experiment 1. Het
kalibreren gaat als volgt: een geluid van een spoorwegovergang is op dezelfde luidheid gebracht als het zachtste geluid
van de set geluidsfragmenten. Aan de participant wordt
gevraagd dit geluid zó in te stellen, dat het nog net hoorbaar
is. Als het duidelijk hoorbaar is dient de participant het
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geluid zachter te zetten met een knop, als het geluid niet
hoorbaar is dient de participant het geluid harder te zetten
met een knop. Hiermee wordt het algemene volume van het
experiment ingesteld.
Aan de participant wordt willekeurig één van de 60
geluidscomposities voorgelegd. De participant kan op
de knop ’Afspelen’ drukken waarna het geluid wordt
afgespeeld. De participant moet de compositie helemaal
afluisteren en kan hierbij een voortgangsbalk bekijken. De
compositie kan zo vaak als wenselijk beluisterd worden.
Tijdens of na het luisteren kan de participant aangeven
in hoeverre de groepen woorden die op het scherm worden
getoond toepasbaar zijn op de geluidscompositie. Deze
woordgroepen zijn dezelfde woordgroepen horend bij de
categorieën van core affect die in experiment 1 zijn gebruikt
(zie figuur 1). De woordgroepen worden groepsgewijs en
woordsgewijs in willekeurige volgorde aangeboden aan de
participant. De woorden per groep staan door elkaar alsook
de groepen onderling.
Onder iedere woordgroep is een schuifregelaar geplaatst,
aan de linkerkant en rechterkant gelabeld met h́elemaal
niet van toepassingóf h́eel erg van toepassing,́ waarmee de
participant voor iedere woordgroep de toepasbaarheid op de
beluisterde compositie kan aangeven.
Nadat de participant voor elk van de woordgroepen
de toepasbaarheid heeft aangegeven kan hij of zij op
’Opslaan’ drukken, waarna het scherm ververst en een
nieuwe compositie beoordeeld kan worden.
Bij het experiment goldt een minimum van 15 en een
maximum van 60 geluidscomposities die beoordeeld konden
worden door één participant.
2.2.4 Participanten. Om bij het tweede experiment
meer participanten te kunnen betrekken is het experiment online gezet. Doordat het gebruikt maakt van een webinterface
kon dit zonder problemen gebeuren. Aan participanten werd
gevraagd het experiment enkel op een rustige plaats en met
gebruik van oordopjes of koptelefoon te doen.
48 participanten namen deel aan het tweede experiment. Een
gedeelte hiervan betreft studenten van de Rijksuniversiteit
Groningen, een ander gedeelte betreft familieleden en mensen in de omgeving van Groningen. Hun gemiddelde leeftijd
was 30 jaar (σ = 13.9 jaar). Samen waren zij goed voor het
beoordelen van 682 geluidscomposities. Elk van de 60 composities zijn hierdoor door ongeveer 11 participanten beoordeeld. De participanten kregen geen financiële vergoeding
voor hun deelname aan het experiment.

3
3.1

Resultaten

Experiment 1: Samenstellen geluidscomposities

Van de in totaal 38 geluidsfragmenten om uit te kiezen
werden alle 38 tenminste één keer gebruikt bij het samenstellen van een geluidscompositie.
Twaalf fragmenten vormen samen de top 50% van alle geluidscomposities. Deze fragmenten komen in de helft van
alle geluidscomposities voor. De twaalf bestaan uit vijf natuurfragmenten, drie menselijke fragmenten en vier fragmenten van apparaten. Verkeersfragmenten komen in deze bovenste 50% niet voor. In totaal zin 242 fragmenten gebruikt
om 81 geluidscomposities samen te stellen. Van deze 242
fragmenten zijn 22.7% uit de categorie Apparaten, 26.9% uit
de categorie Menselijk, 38.9% uit de categorie Natuurlijk en
11.6% uit de categorie Verkeer. Fragmenten uit Natuurlijk
worden meer dan 3 keer vaker gekozen voor een compositie
dan fragmenten uit Verkeer. Wanneer we deze percentages
corrigeren voor het aantal fragmenten per categorie zien we
dat dit verschil blijft (zie tabel 1).
Categorie

Aantal keer
gebruikt
55
65
94
28

Percentage
(%)
22,7%
26,9%
38,9%
11,6%

Gecorrigeerd
(%)
27,7%
29,1%
29,0%
14,0%

Apparaten
Menselijk
Natuurlijk
Verkeer
Tabel 1
Aandeel van fragmenten in geluidscomposities per gepresenteerde categorie in het experiment
Na correctie wordt zichtbaar dat de aanwezigheid van de
eerste drie categorieën nagenoeg gelijk is in het totaal aantal
gekozen fragmenten, maar dat fragmenten uit de categorie
Verkeer ongeveer 50% minder gekozen worden om in een
geluidscompositie te integreren.
Aangezien we ons richten op de afbeelding van fragmenten op de core affect cirkel is het het meest interessant om
te zien hoe de keuze van fragmenten werd beïnvloed door
de core affect locatie dat door het woord werd vertegenwoordigd. Het overzicht hiervan is zichtbaar in figuur 3. De
bijbehorende percentages zijn terug te vinden in tabel 2.
In deze tabel wordt achter de core affect locatie het aantal
soundscapes weergegeven dat in deze categorie is samengesteld. Achter de percentages staat het aantal fragmenten dat
gebruikt is uit de categorie in bij die specifieke locatie.
Zichtbaar wordt in figuur 3 dat er verschil lijkt te zitten in
het soort fragmenten dat gekozen wordt voor woorden geassocieerd met verschillende core affect locaties.
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Dit is vastgesteld door een χ2 toets te doen van de aantallen in tabel 2. Met χ = 64.7 en p << 0.001 blijkt dat deze
waarden significant van elkaar verschillen.

horen. Voor horizontale afstand gebruiken we de formule:
xi = cos(α) ∗ 100

3.2

Experiment 2: Beoordelen geluidscomposities

Merk op dat een geluidscompositie in het eerste experiment samengesteld werd aan de hand van een woord,
welke een synoniem was van een core affect categorie. Bij
een synoniem en dus ook bij een geluidscompositie hoort
inherent een specifieke locatie op de core affect cirkel, hierna
de referentiewaarde genoemd.
Uit de gemiddelde beoordeling van de geluidscompositie
door alle participanten in het tweede experiment moet een
locatie op de core affect cirkel worden samengesteld zodat
deze kan worden vergeleken met de referentiewaarde.
Nadat we voor elk van de 60 geluidscomposities een
locatie op de core affect cirkel hebben gevonden aan de
hand van de gemiddele interpretatie, kan met behulp van
een correlatietest getoetst worden of alle geluidscomposities
dichtbij hun referentiewaarde liggen.
Voor het vergelijken van de gemiddelde beoordeling met
de theoretische referentiewaarde zijn een aantal handelingen
nodig:
1. Het vertalen van de referentiewaarde naar X en Ycoördinaten ten opzichte van de oorsprong, of punt
(0,0), van de core affect cirkel.
2. Per beoordeelde compositie: het middelen van alle beoordelingen over deze compositie, verkregen van de
participanten.
3. Per beoordeelde compositie: het verkrijgen van een
verplaatsing in de richting van elk van de acht core affect referentiewaarden aan de hand van de gemiddelde
beoordelingen.
4. Het optellen van de verplaatsingen om de uiteindelijke
locatie op de core affect cirkel te verkrijgen, in cartesiaanse en polaire coördinaten
Hieronder worden bovenstaande stappen in meer detail
beschreven.
3.2.1 Vertalen van referentiewaarden naar X en
Y-coördinaten. Zoals in de opzet van experiment 1
beschreven en te zien in figuur (ref:figuur) , zijn er acht
core affect categorieën: eventful, exciting, pleasant, calm,
uneventful, monotonous, unpleasant en chaotic. Door
goniometrie kunnen we de horizontale en verticale afstand
vanuit de oorsprong, punt (0, 0) vinden die bij deze punten

(1)

Voor verticale afstand gebruiken we de formule:
yi = sin(α) ∗ 100

(2)

Waarbij α de hoek in graden vanuit punt (0, 0) is tot de
referentiewaarde i en 100 de zelfgekozen waarde is voor de
straal van de core affect cirkel waarop de referentiewaarden
en posities van de geluidscomposities worden afgebeeld.
In figuur 4 is zichtbaar welke X en Y-coördinaten vanaf de
oorsprong, punt (0,0), bij elke categorie horen. Waarden zijn
uitgewerkt vermeld indien ze exact zijn.
3.2.2 Het middelen van beoordelingen per compositie door alle participanten. Iedere participant heeft per
geluidscompositie voor elk van de acht categorieën aangegeven in hoeverre deze van toepassing was op de geluidscompositie. Per geluidscompositie is de gemiddelde beoordeling
van de toepasbaarheid van categorie i, Bi , dus:
n

Bi =

1X
Bt
n t=1 i

(3)

waarbij n het aantal participanten is in het experiment en Bti
de beoordeling is van de toepasbaarheid van categorie i door
participant t op de geluidscompositie.
Bij de gemiddelde beoordeling van een geluidsfragment
hoort ook een standaardafwijking σBi . σBi wordt verkregen
door
σBi =

n
p 1X
(Bt − Bi )2 )
(
n t=1 i

(4)

Waarbij Bi de gemiddelde beoordeling van de toepasbaarheid van categorie i is, en Bti de toepasbaarheid op de
geluidscompositie van categorie i door participant t.
3.2.3 Het verkrijgen van de verplaatsing van de compositie in de richting van een categorie. Met de gemiddelde beoordeling van de toepasbaarheid van elk van de core
affect categorieën voor een geluidscompositie kan een verplaatsing op de core affect cirkel in de richting van de referentiewaarde van elke categorie worden uitgerekend. De
verplaatsing in de richting van een categorie is:
Bµi
∗ xi
100
Bµi
∆yi =
∗ yi
100

∆xi =

(5)
(6)
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Natuur
Menselijk
Apparaten
Eventful (9)
22,7% (10)
45,5% (20)
20,5% (9)
Exciting (8)
20,0% (8)
20,0% (8)
42,5% (17)
Pleasant (9)
41,7% (15)
30,6% (11)
11,1% (4)
Calm (8)
51,4% (19)
35,1% (13)
13,5% (5)
Uneventful (9)
66,7% (16)
20,8% (5)
4,2% (1)
Monotonous (6)
29,2%
(9) 23,1% (3)
0,0% (0)
Unpleasant (8)
47,8% (11)
8,7% (2)
26,1% (6)
Chaotic (9)
24,0% (6)
12,0% (3)
52,0% (13)
Tabel 2
Voorkomen van gekozen fragmenten per gepresenteerde categorie en per core affect categorie

Figuur 3. Keuze van fragmenten uit de vier categorieën, gegroepeerd per core affect locatie.

Verkeer
11,4% (5)
17,5% (7)
16,7% (6)
0,0% (0)
8,3% (2)
7,7% (1)
17,4% (4)
12,0% (3)
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Bij een (x,y) coördinaten tupel kunnen ook de polaire coördinaten (θ, r) worden berekend. Deze zijn uiteindelijk nodig voor het afbeelden van de datapunten op de core affect
cirkel. Radius r wordt berekend door de formule
r=

q

x2 + y2

(9)

waarbij x en y de waardes zijn verkregen uit formule 7.
Voor de hoek θ geldt dat een translatie gemaakt moet worden
aan de hand van het kwadrant in de eenheidscirkel waarin de
coördinaten zich bevinden. Indien x < 0 wordt bij θ π radialen opgeteld. Indien x < 0 en y < 0 wordt bij θ 1.5π radiant
opgeteld. In veel programmeertalen, alsook in python, heeft
men hier de functie atan2(y,x) voor gedefinieerd. De gewone
methode om vanuit een (x, y) coördinaten tupel de hoek te
berekenen gaat volgens de formule

Figuur 4. Coördinaten die horen bij iedere core affect categorie

Waarbij xi en yi de x- en y-coördinaten van de referentieBµi
waarde van categorie i zijn, naar formules 1 en 2. 100
is de
procentuele waarde van de gemiddelde toepasbaarheid van
categorie i op de geluidscompositie, volgens formule 3.
3.2.4 Het verkrijgen van de locatie op de core affect
cirkel van de geluidscompositie. Door de ∆x en ∆y van
elke categorie voor een geluidscompositie op te tellen verkrijgen we een totale verschuiving op de core affect cirkel ten
opzichte van de oorsprong, punt (0, 0), en zo de uiteindelijke
locatie van de geluidscompositie op de core affect cirkel in
cartesiaanse coördinaten. We verkrijgen de totale verschuiving met de formule
(x, y) =
=

(∆xtotaal , ∆ytotaal )
C
C
P
P
( ∆xi , ∆yi )
i=1

(7)

i=1

waarbij C het aantal categorieën van core affect is (8), i
de huidige categorie en ∆xi en ∆yi de waardes zijn verkregen
uit formules 5 en 6
De gemiddelde standaarddeviatie σ bij deze verschuiving
is
C
P

σ=

i=1

θ = arctan y/x

(10)

waarbij x en y de coördinaten zijn verkregen uit formule
7. Door de uitzonderingsregels toe te passen krijgt θ
uiteindelijk de waarde die correspondeert met het aantal
radialen horend bij de geluidscompositie, vanuit de lijn
x = 0 op de core affect cirkel
Na toepassen van handelingen uit 3.2.1 tot en met 3.2.4
voor de verkregen gegevens uit experiment 2 verkrijgen we
per geluidscompositie een positie op de core affect cirkel
zoals te zien in figuur 5. Bij iedere geluidscompositie hoort
een hoek, een radius (afstand ten opzichte van punt (0, 0)) en
een breedte.De hoek en radius zijn berekend met formules 9
en 10. De hoek is een vertegenwoordiging van een voorkeur
in beoordeling in de richting van een bepaalde core affect
categorie. De radius van een cirkelsegment is een maat
voor de overeenstemming tussen verschillende participanten
over een geluidscompositie. Een grotere radius betekent dat
veel participanten het eens waren hoe die geluidscompositie
beoordeeld diende te worden.
Om de breedte van een cirkelsegment een representatie te
laten zijn van de standaardafwijking van de beoordelingen
van de geluidscompositie hebben we hiervoor de gemiddelde
standaardafwijking σ in radialen uitgedrukt. Als zodanig
is te zien dat er tussen de individuele geluidscomposities
weinig verschil in standaarddeviatie zit, al werkt het feit dat
de grafiek een polaire weergave heeft enigszins vertekenend
voor de breedte van cirkelsegmenten met kleinere lengte.

σBi

(8)
C
waarbij C het aantal categorieën is, en σBi de standaarddeviatie bij de gemiddelde beoordeling van het geluidsfragment
in categorie i

De bovenste grafiek laat alle geluidscomposities tegelijk
op de core affect cirkel zien, met het referentiepunt van
de categorie waartoe ze behoren in dezelfde kleur op de
randen van de cirkel weergegeven. In de onderste vier
losse grafieken zijn de punten die op de cirkel tegenover
elkaar staan opgesplitst. Wat hierdoor meteen zichtbaar
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wordt is dat geluidscomposities die tot categorieën behoren
die tegenover elkaar op de core affect cirkel geplaatst
zijn inderdaad tegenover elkaar uit de oorsprong geplaatst
lijken. Overigens geldt dit niet voor alle geluidscomposities.
Sommige composities wijken dusdanig van hun referentiepunt af dat ze in een heel ander kwadrant terecht komen
qua beoordeling. Enkele hiervan krijgen zelfs een sterke
overeenstemming in beoordeling door alle participanten.
Wat aan de grafiek verder opvalt is een gelijkenis in vorm
tussen de bovenste twee van de vier aparte grafieken, en
de onderste twee. Voor beide overeenkomsten geldt dat
de ene grafiek net zo uitwaaiert als de andere, en ongeveer
met dezelfde concentratie rond hetzelfde referentiepunt
gecentreerd lijkt.
Verder blijkt dat de geluidscomposities voor de categorie
pleasant en chaotic qua hoek θ het dichtst bij hun referentiepunt geplaatst worden. De geluidscomposities voor de
categorieën unpleasant en chaotic, en ook die voor pleasant
en calm worden nagenoeg onder dezelfde hoek op de cirkel
geplaatst. Over de bovenste twee grafieken valt dit niet met
eenzelfde zekerheid visueel vast te stellen, door het feit dat
de hoeken meer uitgewaaierd zijn.
Er zijn een aantal vragen die we onszelf kunnen stellen
om te helpen antwoord te geven op de onderzoeksvraag van
dit onderzoek:
1. Is er correlatie in de gehele dataset?

grafieken kijken.
Om te onderzoeken of er categorieën zijn waarvan de geluidscomposities significant van elkaar verschillen voeren we
een ongepaarde t-test uit tussen de hoeken van de categorieën. Alleen een test tussen de hoeken van de categorieën
unpleasant en chaotic laat een significante waarde zien. Bij
een nulhypothese die stelt dat de hoeken ongelijk zijn mogen
we met p = 0.021 stellen dat de gemiddelde hoek van de beoordeling van geluidscomposities gemaakt naar de categorie
unpleasant niet significant verschilt van die beoordelingen
naar de categorie chaotic. Bovendien betekent dit, door deze
gemiddelde hoek, dat geluidscomposities uit de categorie unpleasant ook als chaotisch worden beoordeeld.
In het figuur is verder zichtbaar dat de plaatsing van de geluidscomposities uit de categorieën calm en pleasant ook
sterk op elkaar lijken. Hoewel er geen significantie wordt
behaald bij het testen van deze hypothese kan dit ook liggen
aan het geringe aantal datapunten (geluidscomposities) in de
categorieën (calm bevat zes composities) waardoor de test
hierover geen uitslag kan geven.
as
correlatiecoëff. p-waarde
pleasant-unpleasant
70.0%
0.001
calm-chaotic
77.3%
0.001
exciting-monotonous
52.7%
0.030
eventful-uneventful
51.4%
0.035
Tabel 3
Correlatie tussen composities gescheiden door assen van
core affect cirkel

2. Is er correlatie per ’as’ op de core affect schaal met zijn
referentiepunten?
3. Zijn categorieën op de core affect cirkel waarvan de
geluidscomposities qua hoek niet significant van elkaar verschillen?
Om te onderzoeken of er correlatie bestaat in de gehele
dataset vergelijken we de hoek θ van iedere geluidscompositie met zijn referentiewaarde, en doen dit voor alle
geluidscomposities tegelijk. Dit levert met ρ = 12% en
p = 0.33 geen significantie op. Dit is in het figuur ook te
zien doordat er nogal wordt afgeweken van het referentiepunt
bij sommige geluidscomposities, vooral in de categorieën
exciting, eventful en uneventful.
Om te onderzoeken of er per as, gedefinieerd door twee
tegenover elkaar liggende categorieën, correlatie bestaat
met de referentiewaarden van die as, zijn vier aparte
correlatietests gedaan. het resultaat is zichtbaar in tabel 3 .
De as calm-chaotic blijkt de hoogste correlatie te hebben met
77.3%. Hierna volgt de as pleasant-unpleasant. Dit resultaat
ligt in de lijn der verwachting als we naar de bijbehorende

4
4.1

Discussie

Experiment 1

In de resultatensectie van het eerste experiment bleek dat
fragmenten uit de categorie Verkeer de helft minder vaak
werden geïntegreerd in geluidscomposities in verhouding tot
de fragmenten uit de andere drie categorieën. Een mogelijke
bijdrage aan dit verschil kan het feit zijn dat de plaatsing
van de categorieën een selectievoorkeur kan opleveren
voor items die aan de linkerkant van de interface geplaatst
zijn. Door de doelgroep, die grotendeels bestond uit jonge
westerse mannen, krijgen we mogelijk te maken met een
voorkeur voor bepaalde fragmenten, of een sampling bias,
door een niet-willekeurige plaatsing in de grafische interface.
Bovendien kan door het aantal geluidscomposities dat
per categorie is samengesteld afgevraagd worden of er voldoende diversiteit in composities per categorie is ontstaan.
De categorie calm bevat bijvoorbeeld slechts 6 geluidscomposities, gemaakt door drie personen. Dit introduceert wellicht een subjectief vooroordeel, omdat de kans groter is dat
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Figuur 5. Posities van geluidscomposities op de core affect cirkel
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een afwijkende mening van één persoon teveel invloed heeft
in experiment 2.
4.2

Experiment 2

Bij experiment 2 kan de vraag gesteld worden of de integriteit van de data groot genoeg is. Doordat een deel van het
experiment zonder toezicht is afgenomen kon niet gecontroleerd worden of de omstandigheden waaronder de particpanten deelnamen aan het experiment niet te divers waren, of dat
sommige participanten zich niet in een omgeving bevonden
die nadelig was voor de beoordeling, of dat ze geen ontoereikende apparatuur gebruikten om aan het experiment deel te
nemen, zoals een koptelefoon van slechte kwaliteit.
5

Conclusies

Uit experiment 1 bleek dat de keuze van de fragmenten uit
de vier gepresenteerde categorieën voor het samenstellen van
een geluidscompositie voor een synoniem van één van de
acht core affect categorieën afhing van de categorie waaruit
dat woord gekozen werd (zie figuur 3). Dit betekent dat
participanten voor in ieder geval één van de woordgroepen
van een core affect categorie andere geluidsfragmenten
kozen dan voor een andere woordgroep, als we de fragementen groeperen per gepresenteerde categorie tijdens het
experiment (natuur, menselijk, apparaten, verkeer).
Verdere analyse van deze data om te bepalen welke
fragmenten vaker of minder gekozen werden voor specifieke
woordgroepen is niet gedaan, omdat dit niet relevant is voor
het huidige onderzoek.
Uit experiment 2 hebben we vervolgens een hoop meer
kennis kunnen halen.
Zo blijkt het dat met de set van geluiden uit experiment 1
een significante overeenstemming in wordt gehaald bij het
oordelen over geluiden die twee tegenover elkaar gelegen
core affect categorieën representeren . Dit betekent dat de
participanten het onderscheid weten te maken tussen aan
de ene kant, bijvoorbeeld, chaotische geluiden en aan de
andere kant kalme geluiden, en dit voor alle combinaties
van tegenovergelegen categorieën redelijk weten te doen, al
geldt de overeenstemming meer voor de assen calm-chaotic
en pleasant-unpleasant.
Ook blijkt dat de participanten de meeste overeenstemming bereiken in het beoordelen van onplezierige geluiden,
uit de categorieën chaotic en unpleasant. Ze doen dit
echter wel door al deze geluidscomposities op eenzelfde
wijze te beoordelen, door aan te geven dat het chaotische
geluiden zijn. Hetzelfde wordt gesuggereerd voor geluiden
uit de categorieën calm en pleasant, al wordt hierbij geen
significantie behaald.

Onze onderzoeksvraag vroeg:
Is een geluidscompositie gemaakt aan de
hand van een woord uit een voorgedefinieerde
core affect locatie subjectief te beoordelen in
diezelfde termen van core affect?
Het antwoord op deze vraag is gemengd. Geluidscomposities met een chaotisch of onplezierig achterliggend woord
vallen duidelijk subjectief te beoordelen. Personen kunnen
hierbij correct aangeven dat een geluidscompositie tot de
juiste categorie behoort, al wordt er bij de gebruikte dataset
geen onderscheid gemaakt tussen onplezierige en chaotische
geluiden. Dit zelfde lijkt ook te kunnen met geluidscompoaities met een kalm of plezierig achterliggend woord. Bij geluidscomposities gemaakt aan de hand van synoniemen van
monotoon, levendig, saai of opwindend heeft men hier meer
moeite mee, en kan geen goede beoordeling gemaakt worden. Wel is men te allen tijde in staat om geluidscomposities
onderling te onderscheiden in categorieën die ook op de core
affect cirkel tegenovergelegen zijn.
6

Verder onderzoek

Uit het onderzoek is deels naar voren gekomen dat een
geluidscompositie in termen van core affect subjectief door
mensen beoordeeld kan worden. Uit de resultaten bleek dat
er wel degelijk scheiding optreedt in de beoordeling, maar
dat deze niet overal even duidelijk is. Dit kan diverse oorzaken hebben, en één daarvan kan zijn dat de fijnheid waarin
binnen core affect onderscheid wordt gemaakt tussen categorieën van omgevingsgeluid te groot is. Uit het bovenste
figuur in figuur 5 valt met enige moeite een driedeling te zien
in de richtingen waarin geluiden worden beoordeeld. Één
van die delingen wijst naar de positie van chaotic, een tweede
naar die tussen eventful en exciting, en een derde naar een
positie tussen monotonous en uneventful. In de gebruikte dataset is wellicht met hoofdzakelijk gebruikmaking deze drie
affects het omgevingsgeluid beoordeeld. Dit valt echter niet
met significantie te bewijzen, en is daardoor een goede vraag
voor vervolgonderzoek: hechten mensen bij het beoordelen
van geluidsomgevingen evenveel waarde aan alle categorieën
van core affect, of kan dit aantal categorieën waarin beoordeeld wordt worden verkleind tot, bijvoorbeeld, onaangenaam, plezierig en rustig?
7
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8.1

Bijlagen

Bijlage 1: Tabellen

Naam fragment
Categorie
Naam fragment
Branding
Natuur
Afzuiging
Donderrommel
Natuur
Airco compressor
Donderslag
Natuur
Centrifuge
Haardvuur
Natuur
Deurbel
Huilende wind
Natuur
Fluitketel
Klotsend water
Natuur
Stofzuiger
Krekels
Natuur
Vaste telefoon
Nachtuil
Natuur
Machinegeweer
Regen
Natuur
Stormwind
Natuur
Tuinvogels
Natuur
Twee duiven
Natuur
Kraaien
Natuur
Lachende baby
Menselijk
Fietsbellen
Geroezemoes
Menselijk
Propellorvliegtuig
Huilende baby
Menselijk
Passerende trein
Openbare agressie
Menselijk Passerende scooter
Toastende glazen
Menselijk
Straaljager
Huilende vrouw
Menselijk
Zitplaats trein
Voetenwerk gymzaal Menselijk
Zitplaats vliegtuig
Zwaar ademen
Menselijk
Autosnelweg
Stuiterende bal
Menselijk
Tabel 4
Alle fragmenten gepresenteerd in experiment 1

Categorie
Apparaten
Apparaten
Apparaten
Apparaten
Apparaten
Apparaten
Apparaten
Apparaten

Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
Verkeer
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Bijlage 2: Figuren

Figuur 6. Schermafbeelding van de tool gebruikt voor het
samenstellen van geluidscomposities in experiment 1
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Figuur 7. Schermafbeelding van de tool gebruikt voor het tweede experiment, het beoordelen van geluidscomposities
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