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Het Instituut voor Perceptie-Onderzoek
(IPO) te Eindhoven

H.Bouma
In Eindhoven, op het terrein van de Technische Hogeschool, leiden gele bordjes
naar het !PO-gebouw. Het !PO is het
laatste jaar enige malen in het nieuws
geweest, onder meer in september 1982
bij het vieren van het zilveren jubileum en
in februari 1983, toen minister Deetman
op het TH-terrein de eerste paal heide
voor een complex van drie gebouwen
waarvan het nieuwe !PO-gebouw deel zal
uitmaken. Het !PO is primair een onderzoeksinstituut, om inzicht te winnen in
de menselijke verwerking van informatie.
speciaal in relatie tot apparatuur en
programmatuur. Op verzoek van uw
redactie volgt hier een korte schets waarin
wordt ingegaan op (a) organisatievorm,
wijze van financiering, soorten medewerkers e.d. en (b) het belangrijkste: ons onderzoek en onderzoekprogramma.

Bijvoegsel bij NTvN- 849 ( 15) ( 1983)
Organisatievorm
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Het Instituut voor Perceptie-Onderzoek
gaat uit van een gelijknamige stichting die
in 1957 door de THE en Philips is opgericht met als doel: 'de bevordering van

het zuiver en toegepast wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de perceptie
en de daarmee verwante gebieden, zulks
in het bijzonder in het belang van het
hoger onderwijs en van al die overheids-,
semi-overheids- en particuliere instellingen welke bij een dergelijk onderzoek
zijn gebaat' (artikel 2 der statuten). In
de Raad van Beheer van de Stichting zijn
de THE en Philips ieder met twee leden
vertegenwoordigd, ZWO met één. De
Raad van Beheer heeft thans de volgende
samenstelling dr. ir. J. Nijman (THE. voorzitter), prof. dr. W.A.T. Meuwese (THE),
dr. ir. K. Teer (Philips), dr. ir. N. Hazewindus (Philips) en drs. J. Smits (ZWO).
De Stichting kent een landelijk samengestelde Wetenschappelijke Raad, die de
Raad van Beheer en de directeur op
wetenschappelijk terrein van advies dient.
De samenstelling ervan laat zien dat er
veel vakgebieden zijn die bijdragen tot of
verbonden zijn met natuurwetenschappelijk georiënteerd perceptie-onderzoek.
V oorzitter van de Wetenschappelijke Raad
is prof. dr. H.B.G. Casimir.
De dagelijkse leiding van het !PO is in
handen van de directeur, vanaf de oprich:S:c·ckr!Jnds TiJd.sclnift voor Natuurkunde A49(2) 1983

Horen en Spraak
(He-rkenning en synthese van spraak)

ting achtereenvolgens prof. dr. J.F.
Schouten (1957 - 1972),
dr.
C.A.A.J. Greebe (1972- 1975) en prof.
dr. H. Bouma (vanaf 1975). De directeur
is verantwoording schuldig aan de Raad
van Beheer.

,..a

Steun van de THE en Philips aan de
Stichting is contractueel vastgelegd. Beide
instanties detacheren medewerkers op het
Instituut; de THE verzorgt gebouw en
inrichting, Philips de apparatuur (o.m.
een computer VAX 11 /780). Voorts bestaan er overeenkomsten op octrooigebied. Het totale jaarbudget van het IPO
is ongeveer 6 Mfl.
Aan de THE-kant is een zo goed mogelijke aansluiting bij de WUB bereikt via
een Vakgroep Perceptieleer, waartoe de
THE- en ZWO-medewerkers van het IPO
behoren. Een speciale commissie IPOTHE, met vertegenwoordigers van vrijwel
alle afdelingen van de THE, fungeert als
Onderzoekscommissie ten aanzien van het
IPO. Aan de THE-kant neemt het IPO
ook deel aan de Beleidscommissie voor
Biomedische- en Gezondheidstechniek
(B.M.G.T.). Het onderzoekprogramma is
vanaf 1983 voor vijf jaar opgenomen in
de voorwaardelijke financiering.
Aan de Philips-kant functioneert het IPO
als een speciale onderzoeksgroep van het
Natuurkundig Laboratorium binnen de
hoofdgroep Systemen.
Als Stichting kan het IPO onderzoekcontracten afsluiten met derden. Omdat
de Stichting evenwel zelf geen personeel
in dienst heeft, lopen contracten voor
IPO-onderzoek tot dusverre formeel via
de THE dan wel via Philips.
Op het IPO werken 50 à 60 medewerkers,
alsmede een twintigtal studenten. De
ca. 25 onderzoekers komen qua opleiding
voornamelijk uit de natuurkunde, de elektrotechniek, de fonetiek en de experimentele psychologie (psychonomie).
Zowel in de taalkunde als in de psychologie is dus met nadruk gekozen voor de
natuurwetenschappelijke aanpak. Dit
vloeit logisch voort uit de opstelling van
het IPO in een technisch-industriële
omgeving. Alle medewerkers van het IPO
zijn in dienst van een andere organisatie
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde A49 (2) 1983

Het huidige !PO-gebouw op het THEterrein. Het vierkante gebouw is het oorspronkelijke !PO-gebouw. Naar rechts en
links zijn later uitbreidingen gevolgd. De
!PO-nieuwbouw is inmiddels begonnen
vlak bij het huidige gebouw en zal naar
verwachting in 1985 gereed komen.

(Philips, THE, ZWO e.d.) en door die
organisatie gedetacheerd op het IPO.

Onderzoekprogramma
In het onderzoekprogramma van het IPO
wordt het begrip perceptie nader ingevuld.
Deze invulling is over de jaren heen niet
constant, en verschuift geleidelijk met
verworven inzichten en met nieuwe technische mogelijkheden. Voor de huidige
tijd is de invulling 'menselijke informatieverwerking' gekozen. Deze omvat het opnemen en verwerken van zintuiggegevens,
zodat deze een interne geheugenrepresentatie krijgen, en ook het overdragen
van informatie naar buiten. We zijn daarbij
vooral ook geïnteresseerd in een informatieuitwisseling die via apparatuur en
programmatuur verloopt. Bij het IPO ligt
een sterk accent op informatie die door
natuurlijke taal wordt gedragen, met name
via spraakgeluid en via tekst. De inspiratie
voor het onderzoek komt zowel voort uit
theoretische inzichten of vragen als uit
praktijkproblemen of potentiële toepassingen. Steeds proberen we daarbij uit te
gaan van het inzicht (c.q. gebrek aan inzicht) in de informatieve situatie. Met
name willen we beter begrijpen hoe de
relatie is tussen de fysische stimuli uit de
buitenwereld en de analyse en selectie
daarvan door de gebruiker: wat horen of
zien wij, wat herkennen wij, wat onthouden of vergeten wij, hoe reageren wij? Het
gaat dus om de interne representaties die
de stimulering oproept, tegen de achtergrond van wat zich heeft vastgezet van
vroegere stimuleringen of reacties. Ik zal
nu deze algemene beschrijving wat concreter maken door het onderzoek in de
verschillende onderzoeksgroepen van het
IPO kort de revue te laten passeren.

Een hoofdprobleem is hier hoe de verbanden liggen tussen fysische spraaksignalen en het verstaan en herkennen
daarvan. Een goede toetsing van hoever
we daarmee gevorderd zijn, bestaat uit
het produceren van spraak met allerlei
gewenste eigenschappen. Dat vormt een
harde 'vertaling' van onze inzichten en
een directe toets van de kwaliteit ervan.
Deze methode wordt wel genoemd:
analyse door synthese. Als routine wordt
spraak op het IPO geanalyseerd in amplitude, toonhoogte, stemhebbendheid en
energiemaxima in het frequentiespectrum
(formanten). Vervolgenskunnen deze
parameters gemanipuleerd worden, zodat
de perceptieve effecten van bepaalde
ingrepen systematisch kunnen worden
nagegaan. Op deze wijze is onder meer
een theorie tot stand gekomep over de
Nederlandse en Engelse zinsintonatie.
Een belangrijk gevolg van dit onderzoek
was dat het ons leidde tot een efficiënte
beschrijving van het spraaksignaal, zodat
vanuit een zuiniger geheugenrepresentatie
(van b.v. 1000 bits per seconde) spraak
met een vrij goede kwaliteit kon worden
gemaakt. Industrieel is dit vertaald in een
'Philips spraakchip', die deze omzetting
uitvoert. Hiermee wordt spraak in allerlei
apparatuur onmiddellijk toegankelijk.

Voorwaarde voor deze vorm van 'elektronische spraak' is dat de gekozen spraakboodschappen vooraf zijn geanalyseerd,
leidend tot de bedoelde geheugenrepresentatie. De tekortkomingen van dit
systeem zijn een directe weerslag van het
tekort aan onze inzichten. We werken
thans aan een systeem dat op basis van
kleinere bouwstenen alle woorden en zinnen kan produceren, compleet met correcte woordklemtoon en zinsintonatie. Behalve aan synthese van spraak besteden we
ook aandacht aan de menselijke spraakherkenning, om te weten te komen hoe uit
het zeer complexe en variabele spraaksignaal zo'n ondubbelzinnige herkenning
van woorden en zinnen kan voortvloeien.
Ook hier maken we onze ideeën en inzichten expliciet in computer-programma's,
waarmee tevens een brug wordt gelegd
naar automatische spraakherkenning.
Het zal duidelijk zijn dat kennis van de
psycho-akoestiek, d.w.z. de verwerking
van eenvoudige en meer complexe signalen
door het gehoor, een onmisbare pijler is
51

van het spraakonderzoek. Daarnaast stelt
de psycho-akoestiek ons in staat om voorkomende vragen op het gebied van geluidshinder, muziek-kwaliteit e.d. te helpen beantwoorden.

Zien en lezen
(Beeldscherm en beeldkwaliteit)
Bij het lezen is de problematiek in zoverre
verschillend van het verstaan van spraak,
dat de beheersing van de signalen, te weten
gedrukte tekst of beeldschermtekst, eenvoudiger is dan voor spraak. Dat neemt
niet weg dat een aantal van de perceptieve
problemen verwantschap vertoont. Zo is
het waarschijnlijk dat na het stadium van
resp. de visuele analyse van tekst en de
auditieve analyse van spraak de verdere
herkenningsprocessen op een zelfde stramien gebaseerd zijn.
Maar er zijn ook problemen die specifiek
zijn voor het lezen, zoals de besturing
van oogbewegingen, want bij het lezen
kunnen we tot op zekere hoogte zelf
bepalen waar we naar kijken. Zoeken is
dan ook een typisch visueel proces: steeds
kijken naar wat je niet wilt zien, totdat je
gevonden hebt wat je wel wilt zien. Het
splitsen van de visuele leesprocessen in
(a) optische afbeelding, (b) besturing van
oogbewegingen, ( c) woordherkenning en
( d) het integreren van de informatieflarden, vormt een goed hanteerbare
leidraad voor onderzoek aan leesprocessen, ook bij beeldschermen. Is bij het ontwerpen van boeken nog sprake van een
eeuwenoude traditie, bij het maken van
tekst op beeldschermen is deze traditie
pijnlijk afwezig. In ons visuele onderzoek
stellen we de vraag naar beeldkwaliteit
overigens veel ruimer en betrekken er

De 'SR! Dual Purkinje Image Hyetracker'. Het apparaat meet de richting
van de oogas tot op een boogminuut
nauwkeurig. De apparatuur wordt hier
gebruikt voor onderzoek naar de leesbaarheid van tekst op een beeldscherm.
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De sprekende leesplank. Bij het aanraken
van het contact onder het woord wordt
de uitspraak van het woord terstond hoorbaar·via de Philips spraakchip. Een code
op het papier zorgt ervoordat de woorden
ook in andere volgorden op het papier
kunnen staan. Het aantal woorden hangt
direct samen met de capaciteit van het
geheugen waarin de spraak gecodeerd
(met 1000 bits/s) is opgeslagen.
vanwege de industriële belangen ook
televisiebeelden en in mindere mate
medisch-diagnostische beelden in. Het
gaat hier om een nadere bepaling van het
algemene begrip beeldkwaliteit. Het vinden van methoden waarmee het begrip
beeldkwaliteit betrouwbaar kan worden
bepaald, heeft ons daarbij geruime tijd
bezig gehouden. We hebben nu de mogelijkheid om onder andere via een met een
computer gekoppeld beeldgeheugen,
allerlei fysische manipulaties met het beeld
te verrichten (ruimtelijke ftltering, contrastomvang, grootte) om de relatie tot
perceptieve beeldkwaliteit systematisch
te meten. We baseren ons daarbij onder
andere op inzichten in de karakteristieke

functies van met name het netvlies, welk
onderwerp tot de psychofysica van het
zien gerekend moet worden.

Cognitie en communicatie
(Nieuwe informatie-automaten)
Van het uitgebreide terrein dat we de
psychologische bovenbouw van de zintuiglijke perceptie zouden kunnen noemen, bestrijken wij maar een beperkt,
strategisch gekozen gedeelte. De keuze is
gebaseerd op de verwachting dat nieuwsoortige informatie-automaten in toenemende mate zullen worden gebruikt, terwijl we het inzicht missen op welke manier
daar een nuttig gebruik van zou kunnen
worden gemaakt. Het onderzoek gaat in
hoofdzaak over twee onderwerpen: (a)
het interactief leren van taal met instructie-automaten en (b) de eigenschappen
van dialogen in natuurlijke taal tussen
gebruiker en automaat.
Bij het interactief leren van taal willen
we de leerprocessen begrijpen die optreden wanneer de leerling zelf kan kiezen
wat zij of hij wilzien en horen. Met name
gebruiken we in ons onderzoek nabootsingen van goede leerstrategieën die leerlingen
spontaan ook wel toepassen, zoals het
zich concentreren op nog niet bekende
woorden, inclusief het bijhouden
welke dat zijn, het vinden van nieuwe
voorbeeldzinnen of het zichzelf overhoren. Ook willen we de effecten pagaan
van de onmiddellijke en herhaalde beschikking over de uitspraak van bepaalde
woorden of zinnen, wat met elektronische
spraak mogelijk is. Dit opent allerlei
nieuwe toepassingsmogelijkheden als
hulpmiddel bij het leren van vreemde
talen en ook in het leesonderwijs van de
moedertaal, bij leeszwakte en in het
alfabetiseringsonderwijs aan volwassenen.
Dit is ook internationaal een betrekkelijk nieuw gebied van onderzoek, dat niet
meer wordt gedekt door meer klassieke
leertheorieën. De tot dusver behaalde
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde A49 (2) 1983

inzichten zijn theoretisch interessant en
uit een oogpunt van toepassingen bemoedigend. In het bijzonder lijkt de motivatie om langs deze interactieve weg te leren, aanzienlijk groter te zijn dan in de
meer klassieke situatie, waarin de leerling
zich over zijn boeken buigt.
Een tweede onderwerp betreft de zogenaamde mens-machinedialogen, waarmee we bedoelen de structuur van het
vraag-antwoordspel waarmee mensen
onderling zakelijke informatie uitwisselen
en die we ook graag zouden willen implementeren op de vele informatie-automaten die we nog steeds computers noemen.
Eén van de wezenlijke inzichten is dat elke
uiting niet alleen zijn feitelijke inhoud
overdraagt, maar ook een aantal vooron·
derstellingen over de gesprekssituatie.
Daarom is: 'ik heb geen horloge bij me'
een passend antwoord op de vraag 'hoe
laat is het?'. We zijn hier dicht bij wat wel
computer-taalkunde wordt genoemd en
waarmee we in ons geval bedoelen dat
functie en inhoud van bepaalde uitingen
zodanig expliciet worden gemaakt, dat
informatie-automaten de daarbij behorende regels kunnen hanteren. Eén van de
daaruit voortkomende problemen is om
geschikte beperkingen te maken die
theoretisch en praktisch voldoende
interessant zijn en niet onhanteerbaar
ingewikkeld of uitgebreid.

onder de 'praatpaal') en test- en meetapparatuur, zoals de Philips-oscilloscoop.
Maar ook gebruiksaanwijzingen, afstandbedieningen, teletekst, medische apparatuur e.a. hadden en hebben onze aandacht.
Een tweede terrein dat vanuit het oogpunt
van nieuwe toepassingen wordt benaderd,
is dat van nieuwe communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten. De inspanning is er steeds op gericht om nieuwe
hulpmiddelen zodanig te ontwikkelen en
te evalueren dat ze in beproefde vorm
kunnen worden overgedragen aan industrieën die voor dat marktsegment goed
zijn opgesteld. Recente voorbeelden zijn
een serie leesloupesmet passende verlichting voor matig slechtzienden, een spellende typemachine voor blinden die de
aangeslagen toetsen terugmeldt via elektronische spraak, en een kunstlarynx met
intonatiemogelijkheid voor mensen zonder
stembanden.
V ij
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begonnen met een onderzoekproject
'Lezen bij ouderen', waarin we nader proberen te begrijpen welke veranderingen het leesproces ondergaat bij het
ouder worden, b.v. als gevolg van een ver·
minderde gezichtsscherpte, en bij het ge·
bruik van hulpmiddelen zoals loupes.
Samenwerkingen en contacten
Uiteraard hebben de !PO-onderzoekers
directe contacten met collega's elders,
maar daarnaast maken zij deel uit van de
infrastructuur van de betrokken vakdisciplines in Nederland, o.a. via ZWOStichtingen (Biofysica, Psychonomie,
Taalwetenschap). Op een aantal aangrenzende gebieden van onderzoek zijn er
samenwerkingen: Binnen de THE o.a. in
de vorm van interafdelingswerkgroepen,
daarbuiten op de gebieden fonetiek (met
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Direct toegepast onderzoek
(Ergonomie en hulpmiddelen voor
gehandicapten)

In de voorgaande drie hoofdonderwerpen
is er sprake van een voortdurende wisselwerking tussen theorieën en toepassingen
in onderzoeksgebieden die internationaal
een solide theoretische basis hebben. Niet
altijd wachten toepassingen evenwel op
de erachter liggende theorieën. Daarom
is er ook een plaats voor onderzoek dat
zijn directe uitgangspunt heeft in praktijksituaties of praktijkproblemen en vandaar
uit gaat zoeken naar inzichten die de praktijksituaties kunnen verbeteren. Veelal
lukt het reeds om verband te leggen met
bestaande inzichten, in andere gevallen is
aanvullend onderzoek nodig, eventueel
zelfs met een ad-hoc-karakter. Deze wat
ingewikkelde beschrijving introduceert
het vakgebied ergonomie: het optimaliseren van apparatuur en apparatuurlijke
situaties voor menselijk gebruik. In advertentiecampagnes wordt het woord 'gebruikersvriendelijkheid' veelal geprefereerd. Waar het ons om gaat, is de aanpassing van apparatuur aan de gebruikers
zo goed mogelijk te laten verlopen binnen
de technische en economische randvoorwaarden. Het ergonomisch onderzoek
richt zich dan met name op aspecten waar
bestaande handboeken ontoereikend zijn.
Enkele voorbeelden uit de vele waaraan
het IPO op deze wijze heeft bijgedragen,
zijn telecommunicatiesystemen (waarNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde A49 (2) 1983
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Analyse van de spraakuiting: 'Vijfentwintig jaar !PO' in dertien parameters, als
functies van de tijd. Voor de amplitude G
en de bronfrequentie F0 zijn logaritmische schalen gebruikt. In de spleet UV
is stemhebbend aangeduid met wit,
stemloos met zwart. In het onderste
gedeelte vindt men voor elk tijdstip vijf
zwartingen. De centra daarvan representeren, van beneden naar boven, resp. de
middenfrequenties F 1 t.e.m F 5 van vijf
fonnanten. In plaats van de bandbreedten
B worden in deze diagrammen de kwaliteitsfactoren Q F/B) aangegeven, als
dikte van de zwarting. Een grotere zwarting correspondeert dus met een hogere
piek in het spectrum De parameters zijn
opgeslagen met 16 kbit/s.

Het gebrek aan inzicht in de perceptieve
processen bij gebruik van deze hulpmiddelen wordt soms pijnlijk duidelijk. Op
die basis zijn we enige jaren geleden

(s)

Utrecht en Leiden), onderwijspsychologie
(met Tilburg), taalpsychologie (met
Nijmegen, Max Planck-Institut für Psycholinguistik) en taalkunde (voorzien met
Tilburg).
Met het Instituut voor ZintuigfysiologieTNO (Soesterberg) zijn er niet alleen vele
collegiale contacten, maar er bestaat sinds
vorig jaar ook een regulier directieoverleg.
Vanzelfsprekend werkt het IPO ook nauw
samen met Philips.
Samenvattend: het IPO vormt een markant
onderzoekinstituut door de samenwerking van overheid en industrie, door de
natuurwetenschappelijke aanpak vanuit
meerdere vakdisciplines, en door het bestrijken van het hele traject van fundamenteel onderzoek tot industriële en
maatschappelijke toepassingen.
Het allerbelangrijkste is misschien dat per·
ceptie zowel theoretisch als qua toepassingen thans een boeiend onderzoeksgebied is met een grote dynamiek.
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