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Samenvatting 

Het onderzoek behandelt de relatie tussen waargenomen grensdieptes van 
woordgrenzen door nai"eve luisteraars en de verschillende ( combinaties van) 
suprasegmentele kenmerken als melodische grensmarkering, pauze en reset 
van de basislijn op woordgrenzen. Er wordt gekeken of deze relatie gelijk is 
zowel in tekst als in isolatie en of een spreker in beide gevallen dezelfde supra
segmentele kenmerken gebruikt. Uit het onderzoek kan geconcludeerd wor
den <lat een spreker prosodische cues als melodische grensmarkering, pauze 
en reset in tekstverband niet anders gebruikt dan in isolatie en dat luiste
raars deze prosodische kenmerken in teksten niet anders waarnemen dan in 
isolatie. De relatie tussen waargenomen grensdiepte en prosodische cues kan 
zowel in tekst als in isolatie warden weergegeven door eenzelfde model <lat een 
schatting maakt van de waargenomen grensdiepte m.b.v. de bovenstaande 
drie prosodische cues. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Inleiding 

Een voorgelezen tekst vormt een samenhangend geheel. De tekst is opge
bouwd uit zinnen, de zinnen bestaan uit verschillende zinsdelen en de zins
delen bestaan uit woorden. Deze onderdelen horen allemaal in meerdere of 
mindere mate bij elkaar. De structurering geven we in een geschreven tekst 
gedeeltelijk aan met het indelen van de tekst in alinea's en met interpunctie. 
In gesproken taal geven ·we deze structurering aan met behulp van proso
die (ook wel de suprasegmentele informatie genoemd), zoals: zinsmelodie 
(intonatie), pauzeduur en tempo. 

Prosodie neemt een belangrijke plaats in bij spraak en automatische 
spraaksynthese. Prosodie zorgt ervoor dat spraak natuurlijk klinkt, het drukt 
de emoties van de spreker uit, structureert de boodschap en kan betekenisbe
palend zijn (bij ambigue zinnen). Een boodschap met een eentonige prosodie 
is wel te volgen, maar vergt waarschijnlijk meer inspanning van de luisteraar. 

Bij automatische spraaksynthese heeft het meeste prosodie-onderzoek zich 
tot nu toe vooral gericht op de karakteristieken van zinnen die in isolatie zijn 
uitgesproken, terwijl teksten veel minder aandacht kregen. Waarschijnlijk als 
gevolg hiervan komt uit onderzoek van Terken & Collier (1989) naar voren 
<lat bij een spraaksynthetisator de intonatie van een tekst minder accepta
bel klinkt clan de intonatie van een zin uitgesproken in isolatie. De laatste 
jaren komen er echter steeds meer publicaties over prosodie in teksten (bijv. 
Sluijter, 1991), waarbij onderzoek naar frasering van zinnen in teksten (bijv. 
Terken & Collier, 1991) als een apart onderdeel kan worden gezien omdat 
hier alleen binnen een zin wordt gekeken. 

Ook het huidige onderzoek richt zich op frasering van zinnen in teksten. 
Er zal onderzocht worden wat de verschillen zijn tussen zinnen uitgesproken 
in tekstverband en in isolatie. Hierbij zal gekeken worden of een spreker 
prosodische grenzen in teksten anders realiseert dan in isolatie en of luiste-
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raars prosodische grenzen in uitingen uit teksten anders waarnemen dan in 
ge1soleerde uitingen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen betere 
regels gemaakt worden voor de implementatie in synthetische spraak. 

In paragraaf 1.2 zal een kort literatuuroverzicht gegeven worden, in pa
ragraaf 1.3 zal vervolgens onderzoek worden besproken <lat als uitgangspunt 
<lien.de voor het onderzoek <lat hier beschreven wordt en tenslotte volgt in 
paragraaf 1.4 de vraagstelling. 

1.2 Literatuuroverzicht 

1.2.1 Inleiding 

In <lit literatuuroverzicht zal allereerst een algemeen overzicht worden gegeven 
van onderzoek naar prosodie in teksten. In paragraaf 1.2.3 zal specifiek 
worden ingegaan op onderzoek naar frasering van zinnen in teksten. 

1.2.2 Prosodie in teksten 

Bij onderzoek naar prosodie in teksten zijn verschillende aspecten van proso
die bekeken: spreeksnelheid, zins- en paragraafgrenzen en toonhoogte. Een 
aantal van deze onderzoeken zullen hieronder kort worden behandeld. 

Brubaker (1972) deed een onderzoek naar de spreeksnelheid in voorgele
zen teksten en naar de duur van de pauzes tussen de zimien in die teksten. 
Uit zijn onderzoek bleek <lat niet-initiele zinnen en zinsdelen significant snel
ler worden uitgesproken en <lat pauzes tussen zinnen langer zijn dan pauzes 
tussen zinsdelen. Zinsgrenzen zijn weer anders dan paragraafgrenzen; ze heb
ben een minder lange pauze en een minder grote toonhoogtedaling (Kreiman, 
1982; Lehiste, 1979). Strangert (1990) vergeleek paragraaf- en zinsgrenzen 
met grenzen binnen een zin. Uit haar resultaten bleek dat paragraaf- en 
zinsgrenzen altijd een pauze hebben terwijl <lat maar in 53% van de deelzin 
en in 3% van de zinsdeel-grenzen het geval is. 

Op het gebied van teksten is ook veel onderzoek gedaan naar het ver
loop van toonhoogte, o.a. door Lehiste (1975). Ze vergeleek zinnen die in 
isolatie waren uitgesproken met zinnen uit voorgelezen paragrafen. Uit haar 
onderzoek bleek <lat de toonhoogtecontouren aan het begin van initiele ui
tingen een hogere grondfrequentie hebben dan aan het begin van ge1soleerde 
uitingen. Een uiting bleek langer van duur in isolatie dan in tekstverband. 
Het onderzoek van Lehiste was er voornamelijk op gericht om te kijken of 
luisteraars horen of een zin in isolatie of aan het begin, midden of einde van 
een paragraaf is uitgesproken. Het bleek <lat onder bepaalde omstandigheden 
luisteraars in staat waren een zin in isolatie te onderscheiden van een zin die 
als deel van een groter geheel was uitgesproken. De luisteraars hadden al-
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leen problemen bij het onderscheid maken tussen zinnen die in isolatie waren 
uitgesproken en zinnen die aan het begin van een tekst waren uitgesproken. 
Ook bij het onderzoek van Sluijter (1991) bleken luisteraars niet in staat 
verschil te horen tussen uitingen in isolatie en uitingen aan het begin van een 
tekst. Wel konden ze alineaposities koppelen aan de verschillende uitingen. 
Uit haar onderzoek bleek verder dat luisteraars teksten met alinea-intonatie 
prefereren boven teksten zonder alinea-intonatie en dat het natuurlijkste re
sultaat wordt verkregen als teksten ook nog voorzien worden van resets van 
de basislijn en van variatie in de sterkte van accenten. 

1.2.3 Frasering van zinnen in teksten 

Bij onderzoek naar frasering van zinnen in teksten is enerzijds gekeken naar 
de manier waarop sprekers prosodische grenzen realiseren en anderzijds naar 
hoe (getrainde) luisteraars verschillende prosodische grenzen waarnemen. De 
eerste vraag in dergelijk onderzoek betreft het probleem van het aantal te 
onderscheiden typen grenzen. 

Terken en Collier (1991) maakten gebruik van zes ervaren luisteraars die 
naar het spraakmateriaal luisterden en de plaats van prosodische grenzen 
aangaven. De luisteraars mochten hierbij onderscheid maken tussen zwakke 
en sterke grenzen. Bij het verwerken van de resultaten werd besloten om 
alle woordgrenzen boven een bepaalde drempel als prosodische grens aan te 
geven ( daarmee dus het verschil tussen sterke en zwakke prosodische grenzen 
overboard gooiend). Uit hun observaties kwam naar voren <lat er een verband 
is tussen het soort syntactische grens en het type prosodische markering 
(pauze, verlenging, toonhoogtecontour). 

Ook Silverman et al. (1992) maakten in hun onderzoek gebruik van ge
trainde luisteraars. In hun ToBI-systeem (TOnes and Break Indices) werden 
op basis van het zgn. "break-index" systeem (Wightman et al., 1992) vier 
klassen onderscheiden om aan te geven hoe zwaar de scheiding tussen twee 
woorden was. De luisteraars bepaalden deze zwaarte met behulp van een 
4-puntsschaal. 

Het probleem van het aantal te onderscheiden typen grenzen stond cen
traal in het onderzoek van Sanderman (zie paragraaf 1.3) dat betrekking had 
op ge!soleerde zinnen. Het huidige onderzoek zal zich grotendeels richten op 
frasering van zinnen in teksten. Deze zal worden vergeleken met frasering 
van zinnen die in isolatie zijn uitgesproken. Het verschil met de andere on
derzoeken is, <lat nai"eve luisteraars de zwaarte van een woordgrens bepalen, 
in plaats van ervaren fonetici of getrainde luisteraars, die hun kennis op het 
gebied van lingu!stiek en hun ideeen over prosodische organisatie mee laten 
tellen (De Pijper & Sanderman, 1994). 

Dit onderzoek richt zich op voorgelezen spraak omdat het ten eerste voor 
een spraaksynthetisator niet het belangrijkste is om spontaan te klinken en 
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omdat het ten tweede met voorgelezen spraak gemakkelijker is om zinnen 
in teksten onderling te vergelijken. Onderzoek naar frasering in spontane 
spraak is o.a. door Blaauw (1994) gedaan. Zij onderzocht de bijdrage van 
prosodische grensmarkeerders aan het perceptuele verschil tussen voorgelezen 
en spontane spraak. Uit haar onderzoek bleek <lat Spontane en voorgelezen 
spraak verschillen in de manier waarop prosodische grenzen gerealiseerd wor
den en in de manier waarop ze verdeeld worden over de tekst. Beide manieren 
zijn deels verantwoordelijk voor het perceptuele verschil tussen voorgelezen 
en spontane spraak. 

1.3 Voorafgaand onderzoek 

1.3.1 Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek past in een groter onderzoek <lat in 1992 gestart is op 
het IPO. Uit <lit eerder onderzoek zijn tot nu toe vier artikelen verschenen: 
Collier, De Pijper & Sanderman (1993), De Pijper & Sanderman (1994), 
Sanderman & Collier (1994) en Sanderman (1994). In het volgende gedeelte 
zal <lit onderzoek worden beschreven. 

1.3.2 Onderzoeksvragen 

De belangrijkste vragen van het project waren: 

• Kunnen luisteraars betrouwbaar verschillende zwaartes van grenzen 
(grensdieptes) waarnemen en toekennen aan prosodische grenzen? 

• Als luisteraars <lat kunnen, wat is dan de relatie tussen tussen waarge
nomen grensdiepte en de verschillende (combinaties van) suprasegmen
tele kenmerken? 

In beperkte mate werd ook nog gekeken naar de relatie tussen prosodische 
grenzen en de syntactische oppervlaktestructuur. De verkregen inzichten 
zullen een bijdrage kunnen leveren aan een betere besturing van de prosodie 
in spraaktechnologische toepassingen. 

1.3.3 Database 

Er is in het project gebruik gemaakt van twee databases. De eerste da
tabase (A) bestond uit twintig Nederlandse zinnen, voorgelezen door drie 
sprekers (twee mannelijke sprekers - waarvan een professionele - en een vrou
welijke). Van deze database is ook een gedelexicaliseerde ( onverstaanbare) 
versie gemaakt. De tweede database (B) bestond o.a. uit 114 isolatiezinnen 
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uitgesproken door een professionele spreker. De zinnen van database B Wa
ren langer en syntactisch systematischer en complexer opgebouwd, zodat de 
spreker zou worden uitgelokt om meer prosodische cues te gebruiken. Boven
dien was de database zo opgebouwd <lat prefinale verlenging en glottisslagen 
konden worden bekeken als mogelijke cue om een woordgrens te markeren. 

1.3.4 Luisterexperiment 

In twee onderzoeken werden in een luisterexperiment de uitingen in wille
keurige volgorde aan de luisteraars aangeboden. Naieve luisteraars moesten 
met behulp van een 10-puntsschaal aangeven hoe zwaar ze bepaalde woord
grenzen vonden. Bij het eerste luisterexperiment werden de uitingen ook nog 
in een gedelexicaliseerde versie aangeboden, zodat kon worden bepaald of 
luisteraars bij hun oordeel gebruik maakten van syntax en semantiek. Het 
scoringsgedrag van de luisteraars werd niet bei"nvloed door syntax en seman
tiek: de correlatie tussen waarnemingen van grensdiepte in de normale en 
in de gedelexicaliseerde versie was r = 0.92 (N = 175, p < 0.01) . Om
dat het zowel voor de onderzoeker als voor de luisteraar een zeer tijdrovend 
onderdeel van het experiment was, is bij het tweede luisterexperiment de 
gedelexicaliseerde versie weggelaten. 

In beide onderzoeken is getest of de beoordelingen van de luisteraars con
sistent waren. Bij het eerste onderzoek bleken de correlaties van de (19) 
luisteraars onderling erg hoog (N = 175, p < 0.001). De correlatie tussen de 
waargenomen grensdieptes van de lexicale en delexicale versie was r = 0.90 
(N = 175, p < 0.01). Ook de correlaties van de (18) luisteraars onder
ling van het tweede onderzoek waren erg hoog (N = 494, p < 0.0001) , net 
als de correlaties van deze luisteraars met zichzelf (N = 30, p < 0.0001). 
Om tot een gemiddelde waarneming van grensdiepte op een grens te komen 
zouden de oordelen van de luisteraars gemiddeld moeten worden. Op een 
ordinale schaal is <lit echter niet toegestaan. De Pijper en Sanderman (1994) 
transformeerden daarom de oorspronkelijke 10-puntsschaal naar een interval
schaal die een psychologisch continuum veronderstelt, d.m.v. de methode van 
opeenvolgende intervallen (Edwards, 1957). De correlatie tussen de waarge
nomen grensdieptes en de getransformeerde scores bleek erg hoog te zijn 
(r = 0.99, N = 175, p < 0.0001 voor alle drie de sprekers) . Op basis 
van deze resultaten is het gemiddelde van de waargenomen grensdieptes van 
de luisteraars op een grens genomen als een schatting van de waargenomen 
grensdiepte van die grens. Ook bij vervolgonderzoek is daarom aangeno
men <lat de waarnemingen van de luisteraars gemiddeld kunnen worden. De 
schatting van de waargenomen grensdiepte werd aangegeven met de term 
PBS (Perceptual Boundary Strength). In het huidige onderzoek zal dezelfde 
term worden aangegeven met WGD (Waargenomen GrensDiepte). 
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1.3.5 Fonetische analyse 

Bij de fonetische analyse werd voor elke woordgrens de duur van een eventuele 
pauze gemeten. Contour en/of reset werden bepaald door luisteraars met 
ervaring in het transcriberen van uitingen en werden later gecontroleerd aan 
de hand van toonhoogtemetingen van de uitingen (Hermes, 1988). Tenslotte 
werd ook nog gekeken naar prefinale verlenging en glottale stops. 

Uit de resultaten van de fonetische analyse bleek dat er geen verband 
was tussen de mate van prefinale verlenging en de grensdieptewaarnemingen 
van de luisteraars. Wel bleek dat de duur van de klanken net voor de grens 
langer was clan de duur van dezelfde klanken op andere plaatsen. Met andere 
woorden: een woordgrens wordt wel gemarkeerd, maar de klanken net voor 
de grens worden niet meer verlengd als de grens zwaarder wordt. Verder 
bleek de spreker in alle gevallen een glottale stop te gebruiken, wat betekent 
dat hij dit kenmerk dus niet als een cue voor prosodische frasering gebruikte. 
In het huidige onderzoek zullen prefinale verlenging en glottale stops daarom 
niet meer worden onderzocht. Uit de resultaten bleek verder dat hoe meer 
cues er aanwezig waren, hoe zwaarder de luisteraar de grens vond. Pauze 
was hierbij de belangrijkste factor, maar ook contourtype en reset waren 
van belang bij de beoordeling van de zwaarte van een grens. N aarmate de 
pauzeduur steeg nam ook de gemiddelde score van de luisteraars voor de 
diepte van de grens toe. Grenzen met een gradueel toonhoogteverloop na de 
grens werden als minder zwaar aanged uid clan grenzen met een plotselinge 
verhoging of verlaging van de toonhoogtecontour. Resets van de basislijn 
kwamen vooral voor bij langere pauzes; verlagingen van de basislijn vooral 
in tussenzinnen en uitbreidende bijzinnen, samengaand met pauzes kleiner 
clan 100 ms. Tenslotte bleek de positie van de prosodische grenzen en hun 
sterkte duidelijk sameii te hangen met de syntactische en semantische opbouw 
van een zin. Echter dit is niet altijd het geval, er is een enorme vrijheid in 
het maken van prosodische grenzen binnen en tussen sprekers. 

1.4 Vraagstelling 

Zoals al in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld klinkt bij automatische 
spraaksynthese de intonatie van een tekst minder acceptabel dan de intonatie 
van een zin uitgesproken in isolatie (Terken & Collier, 1989). Het onderzoek 
<lat hierboven beschreven staat betreft tot nog toe alleen woordgrenzen in 
zinnen die in isolatie zijn uitgesproken. Een volgende stap in <lit onderzoek 
is nu om te kijken wat de verschillen zijn tussen dezelfde zinnen uitgesproken 
in isolatie en in een tekst. Daartoe bevat de database van het bovenstaande 
onderzoek behalve de 114 uitingen in isolatie die al onderzocht zijn, ook nog 
64 korte teksten en 38 uitingen in isolatie, die overeenkomen met zinnen op 
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verschillende plaatsen in de teksten. 
Deels zal dit onderzoek een herhaling zijn van het vorige onderzoek, met 

antler materiaal. Deels zal het vorige onderzoek worden uitgebreid met on
derzoek naar de verschillen in woordgrenzen tussen tekst en isolatie. 
Onderzoeksvragen: 

• Komen de resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen uit de 
isolatiezinnen overeen met de resultaten van het voorafgaande onder
zoek? 

• Wat is de relatie tussen WGD en de verschillende (combinaties van) 
suprasegmentele kenmerken en is deze relatie gelijk als de zin in isolatie 
of in tekst staat? 

• Maakt de spreker in teksten gebruik van dezelfde suprasegmentele ei
genschappen als in isolatie? 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe een 
spreker suprasegmentele eigenschappen gebruikt om een tekst te structureren 
en hoe dit spreekgedrag de luisteraar bei'nvloedt. Het is de bedoeling dat met 
de resultaten een beter model voor spraaksynthese gemaakt kan worden. 

Voorlopig richt het onderzoek zich op een professionele spreker, die waar
schijnlijk een groter gamma van prosodische variatie gebruikt dan dat men 
zou vinden bij een aantal niet-professionele sprekers. Niet-professionele spre
kers gebruiken geen andere, maar eerder minder prosodische cues. (De Pij
per & Sanderman, 1994) . 

In hoofdstuk 2 zal de methode van dit onderzoek worden beschreven, in 
hoofdstuk 3 de resultaten met een discussie en tot slot volgt in hoofdstuk 4 
de conclusie. 
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Hoofdstuk 2 

Methode 

2 .1 Inleiding 

In <lit hoofdstuk zal de procedure van het onderzoek worden beschreven. 
Allereerst komt in paragraaf 2.2 het spraakmateriaal aan bod. In paragraaf 
2.3 wordt de opname van het spraakmateriaal beschreven en in paragraaf 2.4 
wordt het luisterexperiment behandeld. In paragraaf 2.5 volgt tenslotte een 
beschrijving van de fonetische analyse die op het materiaal is uitgevoerd. 

2.2 Spraakmateriaal 

Het spraakmateriaal <lat voor het huidige onderzoek is gebruikt vormt een 
selectie uit de eerder beschreven database B (zie paragraaf 1.3.3), bestaande 
uit 152 losse zinnen en 64 korte teksten, voorgelezen door een professionele 
mannelijke spreker. De zinnen bevatten een gevarieerde syntactische struc
tuur om de kans te vergroten <lat de spreker veel verschillende prosodische 
kenmerken zou gebruiken. De kortste zin bevatte 6 woorden, of 5 grenzen, 
de langste 26 woorden, of 25 grenzen. 
Voorbeeld van een zin uit het materiaal: 

De personeelsstaf die kaas kwam proeven op de bijeenkomst de "Kaas
baas" at geitenkaas. 

De teksten bestonden telkens uit twee alinea's. Een van de zinnen diende 
als doelzin. Er werd geprobeerd om zoveel mogelijk dezelfde doelzin op ver
schillende plaatsen in de teksten te laten voorkomen, zodat de verschillende 
versies later gemakkelijker met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. In
houdelijk gezien was <lat echter niet bij alle zinnen mogelijk. Het gevolg is <lat 
er in totaal 38 verschillende doelzinnen zijn, die alle zowel in tekstverband als 
in isolatie zijn voorgelezen. Voor het huidige onderzoek zijn de doelzinnen uit 
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de teksten met de bijbehorende isolatiezinnen uit de database geselecteerd. 
Dit komt in totaal neer op 106 uitingen; 16 keer de eerste zin van de eerste 
alinea van een tekst (begin alinea, BA), 16 keer de tweede zin van de eerste 
alinea (midden alinea, MA), 16 keer de laatste zin van de eerste alinea ( eind 
alinea, EA), 16 keer de laatste zin van de tweede alinea (eind tekst, ET) 
en 38 isolatiezinnen (I). Deze zinnen zijn nog niet eerder onderzocht, de 114 
overige isolatiezinnen uit database B zijn al in een eerder onderzoek gebruikt 
(Sanderman & Collier, 1994). 
Twee tekstvoorbeelden, de doelzin is vetgedrukt: 

De personeelsstaf die kaas kwam proeven op de bijeenkomst de "Kaas
baas" at geitenkaas. De geitenkaas was op een speciale manier bereid. Dit viel 
goed in de smaak bij het personeel van het hotel "Bergaf". Ze adviseerden de 
hotelbaas deze kaas aan te schaffen. 

De personeelsstaf had oak nag andere kazen geprobeerd. Deze kazen werden 
door de personeelsstaf veel minder gewaardeerd. 

Afgelopen week was er een grate bijeenkomst, waarin alle nieuwe kaassoorten 
werden gepresenteerd. De personeelsstaf die kaas kwam proeven op de 
bijeenkomst de "Kaasbaas" at geitenkaas. De geitenkaas vie! goed in de 
smaak bij de personeelsstaf. Ze dachten eraan om de geitenkaas eventueel aan te 
schaff en voor het hotel. 

Toen de personeelsstaf naar huis ging besloot ze de verkoopstaf zo snel moge
lijk in te lichten, voordat iemand anders beslag zou leggen op de geitenkaas. De 
verkoopstaf vond het een goed idee. 

In de bovenstaande twee tekstvoorbeelden komt dezelfde zin de eerste 
keer voor aan het begin van de eerste alinea (BA) en de tweede keer midden 
in de eerste alinea (MA). Van deze zin zou ook een eind alinea (EA) en eind 
tekst versie (ET) kunnen zijn, maar omdat de tekstinhoud zich daar niet 
voor leende is dat in dit geval niet zo. 

De inhoud van de zinnen en teksten is nogal vreemd als gevolg van fone
tische restricties: 

• Veel woorden in de zinnen eindigen op -aas en -af. Dit is met opzet 
gedaan omdat men prefinale verlenging wilde onderzoeken. Deze kan 
goed worden gemeten als dezelfde opeenvolging van klinker en mede
klinker voor verschillende types van syntactische grenzen staat. De 
/a/ en /a/ zijn willekeurig gekozen klinkers. De /s/ en /f/ zijn ge
kozen opdat eventueel relatief probleemloos automatische segmentatie 
kon worden toegepast. 

• Woorden die na een zinsdeel komen beginnen vaak met een klinker, zo
dat het voorkomen van een glottale stop als mogelijke grensmarkeerder 
kon worden onderzocht. 
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2.3 Opname en analyse van het spraakma
teriaal 

Een mannelijke professionele spreker werd gevraagd de teksten en zinnen 
hardop voor te lezen alsof elke zin en elke tekst weer nieuw voor hem was. 
Teksten en zinnen verschenen in willekeurige volgorde een voor een op een 
monitor. Het tempo werd bepaald door degene die het experiment uitvoerde. 
Als er een fout werd gemaakt moest de tekst of zin opnieuw worden voorge
lezen. 

De spreker bevond zich in een geluidsarme kamer, de afstand van zijn 
mond tot de microfoons bedroeg ongeveer 10 cm. Er is gebruik gemaakt van 
condensator-microfoons van het merk Brue! & Kjrer, type 4003 en een micro
foon voorversterker van het merk Bruel & Kjrer, type 2812, met 20 dB ver
sterking. De spreker las de zinnen voor vanaf een monochrome VAX-terminal, 
merk Hewlett Packard, type 35731B. De spraak werd stereo opgenomen 
met een SONY DAT-recorder (interne DAT-representatie 16 bits/sample, 
sampling-frequentie 48 kHz), type DTC-55ES. 

De uitingen zijn mono ingelezen in een VAX-computer waarbij de sampling
frequentie werd geconverteerd naar 16 kHz (KEMO filter, type VBF /8). Ver
volgens zijn de data geschaald en is er op elke zin een 8-polige LPC-analyse 
uitgevoerd, bij een vensterlengte van 25.0 ms, en er is een toonhoogte-analyse 
(Hermes, 1988) uitgevoerd. 

Uit de 38 verschillende zinnen met in totaal 351 woordgrenzen, zijn 137 
woordgrenzen geselecteerd voor <lit onderzoek. Er is getracht om zoveel mo
gelijk soorten grenzen te krijgen. Een aantal grenzen waarop de spreker 
geen fonetische cues gebruikt, zoals blijkt uit voorafgaand onderzoek (Col
lier, De Pijper & Sanderman, 1993; De Pijper & Sanderman, 1994), zijn 
weggelaten omdat deze grenzen anders oververtegenwoordigd zouden zijn. In 
Appendix A staan alle zinnen met de gekozen grenzen en de versies waarin 
ze voorkomen. 

2.4 Luisterexperiment 

2.4.1 Inleiding 

Bij het luisterexperiment werd aan een aantal proefpersonen gevraagd aan 
afzonderlijke woordgrenzen een score toe te kennen op een 10-puntsschaal, 
die de zwaarte van de eventueel aanwezige prosodische grens weerspiegelde. 
Een 1 betekende <lat er geen grens werd waargenomen, een 10 <lat er een zeer 
zware grens werd waargenomen. 

Allereerst zal de opzet van het experiment beschreven worden en vervol
gens de luisteraars en de uitvoering. 
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2.4.2 Opzet 

Vier sessies zijn in willekeurige volgorde aan luisteraars aangeboden om even
tuele leereffecten uit te middelen, waarbij de zinnen, zowel de isolatiezinnen 
als de doelzinnen uit de tekstversies, als volgt willekeurig zijn verdeeld over 
de vier sessies: 

Sessie 1: 26 uitingen, 73 grenzen. 
Sessie 2: 26 uitingen, 7 4 grenzen. 
Sessie 3: 27 uitingen, 79 grenzen. 
Sessie 4: 27 uitingen, 78 grenzen. 
Totaal : 106 uitingen, 304 grenzen. 

Deze 106 uitingen bestaan, zoals ook al eerder is vermeld, uit 16 BA, 
16 MA, 16 EA, 16 ET en 38 1-uitingen, plus 4 oefenzinnen. Telkens is na 
vijf a zes uitingen met niet meer dan vier geselecteerde grenzen een uiting 
geplaatst waarin alle grenzen gescoord moesten worden. Dit is gedaan om de 
vergelijkbaarheid met vorig onderzoek (Collier, De Pijper & Sanderman 1993; 
De Pijper & Sanderman 1994) te handhaven. De meeste uitingen zijn echter 
niet helemaal gescoord omdat dit te veel tijd zou kosten bij de fonetische en 
perceptuele analyse. 

Naderhand werd nog een extra vijfde sessie aan het experiment toege
voegd. Dit was noodzakelijk omdat in de vorige vier sessies niet alle grenzen 
na een woord eindigend op -aas of -af gescoord waren. beze grenzen zijn 
belangrijk voor eventueel vervolgonderzoek. De extra sessie bestond uit 33 
uitingen met in totaal 104 grenzen, waarvan er 30 al eerder gescoord waren. 
Door deze 30 dubbele grenzen kon gekeken worden of een proefpersoon de 
vijfde keer consistent was met de vier vorige keren. 

2.4.3 Luisteraars en uitvoering 

17 proefpersonen, werknemers of afstudeerders aan het IPO en nai"ef m. b. t . 
prosodie, namen deel aan het experiment. Alle luisteraars hadden ook al 
deelgenomen aan een of meerdere van de experimenten van het voorafgaande 
onderzoek. Ze wisten dus al wat er van hen verwacht werd, waardoor er 
waarschijnlijk minder beginnersfouten werden gemaakt. Het instructievel <lat 
de luisteraars bij het experiment kregen uitgereikt is opgenomen in Appendix 
B. 

Elke sessie werd per proefpersoon apart afgenomen. De proefpersoon 
zat alleen in een geluidsarme kamer voor een VAX-terminal. Elke uiting 
die de proefpersoon hoorde, via een koptelefoon (Sennheiser, type HD425), 
verscheen ook op het scherm. 

De proefpersonen hadden een vel voor zich liggen met daarop de zinnen 
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van de sessie. De grenzen waarvan ze de diepte moesten bepalen waren onder
streept. De proefpersonen konden hun oordeel over de grensdiepte invullen 
op dit vel. 
Voorbeeld: 

de huisbaas ___ introduceerde ____ de heerlijke geitenkaas 

De proefpersonen konden zo vaak ze wilden naar een uiting luisteren, maar 
zodra ze eenmaal waren doorgegaan naar de volgende uiting konden ze niet 
meer terug. Zowel op de scoreformulieren als ook op de monitor werden 
hoofdletters en interpunctie weggelaten zodat de proefpersonen hierdoor niet 
in hun oordeel zouden worden be1nvloed. Elke sessie nam ongeveer 20 minu
ten in beslag. 

2.5 Fonetische analyse 

2.5.1 Inleiding 

Alle grenzen die de proefpersonen in het luisterexperiment hadden gescoord, 
zijn fonetisch geanalysee~d. In de volgende secties zal worden beschreven hoe 
pauzeduur is gemeten, hoe de juiste toonhoogtecontouren en eventuele resets 
zijn verkregen en tenslotte hoe zinslengte en spreeksnelheid zijn bepaald. In 
vorig onderzoek (Sanderman & Collier 1994), dat gedaan is naar de 114 
overige isolatiezinnen van dezelfde database (zie paragraaf 2.2) , werd ook 
nog gekeken naar prefinale verlenging en glottale stops. Het bleek dat de 
verlenging van de klinker aan het einde van een woord niet in verband stond 
met de zwaarte van de grens die erop volgde. Dit en de beperkte tijd zijn 
redenen om in het huidige onderzoek prefinale verlenging niet meer verder te 
onderzoeken. Verder bleek dat de spreker in alle gevallen, waarbij een woord 
na een zinsdeel begon met een klinker, gebruikt maakte van een glottale 
stop. De spreker gebruikte dit kenmerk dus niet als prosodische cue voor 
grensmar kering. 

2.5.2 Pauzeduur 

Pauzeduur is gemeten door direct naar de amplitude-omhullende (bovenste 
venster van figuur 2.1) te kijken en te luisteren. De duur van een eventuele 
pauze is met een eenheid van 10 ms gemeten en genoteerd. In figuur 2.1 
is duidelijk een pauze van 300 ms af te lezen door te kijken naar stemheb
bend/stemloosheid. 

Pauzeduur is moeilijker te bepalen als er direct na de pauze een plofklank 
volgt. De stilte voor de plof telt immers niet mee als pauze en moet dus van 
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fr 1-452, file FSB13I.PDT (452 frs) whole buffer 

'·· ..... 

:• · . 
.. ·'·· .. ·-. .. 

vrrt.dclr 

Figuur 2.1: Resultaat fonetische analyse. Van boven naar beneden war
den weergegeven: amplitude en stemhebbend/stemloosheid, oscillogram, ruwe 
toonhoogtemeting ( gestippeld) en stile:;:;ng (lijn). 
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de pauzeduur worden afgetrokken. Om een betere schatting te maken van de 
werkelijke pauzeduur is de gemiddelde stilte voor de plofklank afgetrokken 
van de gemeten pauzeduur. Van alle plofklanken in het gehele materiaal, 
uitgezonderd die waar zeer duidelijk een prosodische markering was, is de 
stilte voor de plof gemeten. De resultaten staan in tabel 2.1. Deze waardes 
zijn afgerond op 10 ms omdat <lat ook de eenheid is, waarmee gemeten is. 

Tabel 2.1: Gemeten stiltes voor plofklanken in ms 

plofklank afgerond gem. gem. N std 
B 40 36 129 21.4 
T 10 14 363 18.0 
K 50 46 241 18.1 
p 50 50 114 22.0 
D 10 6 390 14.4 

2.5.3 Toonhoogtecontour en reset 

Vier luisteraars, die ervaring hebben in het transcriberen van uitingen, namen 
elk een van de eerste vier sessies van het luisterexperiment voor hun reke
ning. Hun was gevraagd om de toonhoogtecontouren zoals zij die waarnamen 
rondom de grenzen te transcriberen en ook om eventuele resets ( opwaartse 
sprong van de lijn door de FO-minima) of verlagingen van de basislijn (neer
waartse sprong van de lijn door de FD-minima) aan te geven. Voor deze 
transcripties maakten ze gebruik van de typologie uit het boek van 't Hart, 
Collier en Cohen (1990). Tabel 2.2 geeft een overzicht van de toonhoogtecon
touren in het Nederlands en hun codering ('t Hart, Collier en Cohen, 1990, 
pagina 73). 

De transcripties werden gecontroleerd aan de hand van toonhoogtemetin
gen van de uitingen (Hermes, 1988). De controle werd uitgevoerd door twee 
personen en in geval van twijfel werd een standaardstilering van de uiting 
gemaakt. Eventuele onduidelijkheden werden nadien nog eens met een derde 
bediscussieerd. Figuur 2.1 laat het resultaat van de signaalanalyse met de bij
behorende gestileerde toonhoogtecontour van een uiting zien. Het bovenste 
plaatje geeft amplitude en stemhebbend/stemloosheid weer, het middelste 
plaatje is een oscillogram van de uiting en in het onderste plaatje staan zo
wel de ruwe als de gestyleerde toonhoogtecontouren. Het gaat hier om de in 
isolatie uitgesproken versie van "De hotel baas die erg kritisch was, vertelde 
<lit aan de bekwame verkoopstaf." Tussen was en vertelde is er een pauze van 
300 ms. Duidelijk is in het gestyleerde plaatje de toonhoogtecontour 1A2 op 
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Tabel 2.2: Toonhoogtecontouren in het Nederlands 

transcriptiesymbool 
1 2 3 4 5 A B - C D E 

rich ting 
stijging * * * * * 
daling * * * * * 

timing 
vroeg * * * * 
laat * * 
erg laat * * 

snelheid 
snel * * * * * * * * 
langzaam * * 

grootte 
geheel * * * * * * * * 
half * * 

zowel hotelbaas als kritisch was te onderscheiden. De reset van de basislijn is 
te vinden direct na de lange pauze. 

Uit de analyse kwam naar voren <lat de spreker gebruik maakt van vijf 
soorten toonhoogtecontouren voor de woordgrenzen: 12; lE; 10; 1E2 en 1A2. 
In figuur 2.2 staat de symbolische notatie van deze contouren weergegeven. 
De symbolen 0 en 0 geven respectievelijk de basis- en toplijn aan. 

Deze vijf toonhoogtecontouren worden in de rest van deze scriptie als 
melodische grensmarkering aangeduid. Contour 1A2{B} bijvoorbeeld, heeft 
eerst een accent-verlenende stijging en daling (lA) gevolgd door een toon
hoogtestijging op een niet accentverlenende syllabe vlak voor de woordgrens 
(2) , gevolgd door een plotselinge daling van de FO (B). 

2.5.4 Articulatiesnelheid 

Om te kunnen kijken of zinnen in isolatie sneller worden uitgesproken dan 
zinnen in tekstverband, is de articulatiesnelheid gemeten. Deze is gemeten 
door per zinsversie de totale lengte van alle zinnen van die versie - exclusief 
pauzes - te delen door het totale aantal syllabes van die zinnen. 
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Figuur 2.2 : Melodische grensmarkeringen 

19 



,· 

20 



Hoofdstuk 3 

Resultaten & Discussie 

3 .1 Inleiding 

In <lit hoofdstuk zullen de resultaten van het luisterexperiment en de fo
netische analyse beschreven en bediscussieerd worden. Allereerst komt in 
paragraaf 3.2 de correlatie van de luisteraars met zichzelf en onderling aan 
bod. In paragraaf 3.3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten 
van voorafgaand onderzoek en de resultaten van de isolatiezinnen van <lit 
onderzoek. In paragraaf 3.4 wordt de relatie tussen WGD en de fonetische 
kenmerken in tekst en isolatie bekeken en in paragraaf 3.5 wordt een verge
lijking gemaakt tussen de fonetische kenmerken in tekst en isolatie. 

3.2 Correlatie luisteraars 

Om te kijken of elke luisteraar consistent was met zichzelf, was er een extra 
oefenzin in de eerste vier sessies opgenomen. Achteraf gezien bleek die oe
fenzin echter te weinig grenzen te bevatten om een zinvolle correlatie-analyse 
uit te kunnen voeren. Dezelfde luisteraars hadden echter in vorig onderzoek 
bewezen zeer consistent te scoren, zowel met zichzelf als onderling (zie para
graaf 1.3.4) (Sanderman & Collier, 1994; De Pijper & Sanderman, 1994) . 

De tijd tussen de extra vijfde en de eerste vier sessies van het luister-
;;. experiment was langer dan de tijd tussen de eerste vier sessies onderling, 

daarom werden aan de luisteraars in . de vijfde sessie 30 grenzen extra aan
geboden, die ze ook al eerder hadden gescoord (zie ook paragraaf 2.4.2). Zo 
kon worden gekeken of ze consistent met zichzelf waren. Voor deze 30 gren
zen is een Pearson correlatie-coefficient berekend voor elke luisteraar tussen 
de eerste vier sessies en de vijfde sessie. Bij 14 van de 17 luisteraars is het 
significantieniveau kleiner dan 0.0001, bij de andere 3 luisteraars is het sig
nificantieniveau kleiner dan 0.05. 

Omdat de luisteraars bij de vijfde sessie zeer consistent waren met de 
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vorige vier sessies en omdat ze in vorige onderzoeken ook zeer consistent 
waren, wordt aangenomen <lat ze ook binnen de eerste vier sessies consistent 
zijn geweest. 

Een Spearman-toets geeft aan <lat de (17) luisteraars bij <lit onderzoek 
onderling correleren met een significantieniveau kleiner dan 0.0001 (N = 
362). Dit betekent <lat de luisteraars dezelfde ordening gebruiken bij het 
beoordelen van de grensdieptes. 

3.3 lsolatiezinnen 

In de tabellen 3.1 en 3.2 staan de resultaten van de isolatiezinnen van het hui
dige onderzoek. Uit eerder onderzoek (Collier, De Pijper & Sanderman 1993; 
De Pijper & Sanderman, 1994; Sanderman & Collier, 1994) is al gebleken <lat 
pauzeduur een belangrijke invloed heeft op de waarneming van de grensdiepte 
van de luisteraars en daarmee het beeld van de andere cues vertroebelt. Om 
deze reden zijn in tabel 3.1 de verschillende contourtypes afgezet tegen de 
verschillende categorieen van pauzeduur en in tabel 3.2 de verschillende ca
tegorieen van pauzeduur tegen eventuele resets of verlagingen. In tabel 3.1 
vallen de volgende punten het meest op: 

• Als de duur van de pauze toeneemt, neemt ook de WGD toe, over alle 
contourtypes. 

• Als er geen melodische grensmarkering is ( contourtype = 0), dan is de 
WGD-waarde lager clan als er wel een melodische grensmarkering is , 
<lit geldt over alle pauzeduurcategorieen heen. 

• Langere pauzes komen voornamelijk voor bij de contourtypes 1A2 en 
12. Negen van de twaalf pauzes in het materiaal die langer zijn dan 
200 ms vallen samen met een van deze twee contourtypes. 

Pauzes langer dan 399 ms komen bij deze isolatiezinnen niet voor, <lit is 
te verklaren uit het feit dat deze isolatiezinnen minder gecompliceerd van 
opbouw zijn dan de overige 114 isolatiezinnen van de database. De WGD
waardes van tabel 3.1 komen zeer goed overeen met de WGD-waardes die 
Sanderman & Collier (1994) vonden bij de andere zinnen van de database. 
Als de WGD-waardes van beide onderzoeken met elkaar worden vergeleken, 
zijn de verschillen in WGD-waardes slechts een keer groter clan 1, de luiste
raars hebben dus slechts bij een combinatie van melodische grensmarkering 
en pauzeduur gemiddeld met meer dan een punt verschil gescoord op de 10-
puntsschaal. In alle andere gevallen zijn de verschillen kleiner. 

22 

~ - . \ 



Tabel 3.1: Gemiddelde waargenomen grensdiepte {WGD) en aantal observa
ties voor elke combinatie van pauzeduur en melodische grensmarkering in de 
isolatiezinnen. {Contourtype 02 komt in dit materiaal in isolatie niet voor.) 

mel. grensm. pauzeduur {ms) 
0 < 100 < 200 < 300 < 400 > 399 

0 2.19 (48) 2.82 (8) 7.10 (1) 
10 2.84 (5) 5.63 (3) 6.30 (1) 
IE 3.11 (17) 4.76 (5) 7.35 (2) 8.25 (2) 
1E2 3.55 (4) 4.33 (3) 
1A2 3.66 (7) 5.62 (12) 6.70 (1) 7.60 (1) 8.23 (4) 
12 4.60 (4) 5.73 (4) 6.50 (1) 8.10 (4) 

Uit tabel 3.2 is het volgende af te lezen: 

• Er komen in deze isolatiezinnen geen verlagingen voor. Uit eerder on
derzoek (Sanderman & Collier, 1994) is gebleken dat verlagingen vooral 
optreden bij tussenzinnen en in 30% van de uitbreidende bijzinnen. 
Aangezien er geen tussenzinnen en slechts twee uitbreidende bijzinnen 
in het materiaal aanwezig zijn, kan <lit als een verklaring voor de afwe
zigheid van verlagingen worden aangenomen. 

• Resets komen hier alleen voor bij grenzen met een pauze en dan vooral 
bij pauzes groter dan 200 ms. 

De waardes uit tabel 3.2 komen ook zeer goed overeen met de gevonden 
gemiddeldes uit het onderzoek van Sanderman & Collier (1994). Slechts een 
keer is het verschil in waargenomen grensdiepte groter dan 1. In het vorige 
onderzoek is een keer een reset bij een grens zonder pauze (pauzeduur = 
0 ms) geobserveerd. 

In het onderzoek van Sanderman & Collier (1994) is een Algemeen Lineair 
Model gefit op de data, dat een "least square regression" methode gebruikt. 
Het model koppelt de waardes van melodische grensmarkering, pauze en reset 
aan de gemiddelde WGD van de luisteraars. Dit model kan als een eenvou
dige optelsom worden weergegeven: WGD = M + P + R. Mis opgedeeld in 
zeven categorieen (0, 02, 10, IE, 1E2, 1A2, 12). Pis opgedeeld in zes cate
gorieen (0, < 100, < 200, < 300, < 400, > 399 ms) en R in 3 categorieen 
(geen reset, reset, verlaging). De correlatie tussen gemiddelde WGD-waardes 
voorspeld door het model en gemiddelde WGD-waardes gescoord door de 
luisteraars was r = 0.94 (p < 0.0001, N = 175). Ditzelfde model is getoetst 
op de 38 nieuwe isolatiezinnen van <lit onderzoek. De correlatie tussen de 
voorspelde waardes van het model en de WGD's van de luisteraars in de 
huidige set is r = 0.90 (p < 0.0001, N = 137) (Sanderman 1994). 
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Tabel 3.2: Gemiddelde waargenomen grensdiepte {WGD) en aantal observa
ties voor elke combinatie van reset en pauzeduur in de isolatiezinnen. 

pauzeduur (ms) basislijn 
geen reset reset verlaging 

0 ms 2.71 (85) 
< 100 4.68 (34) 7.60 (1) 
< 200 7.12 (4) 6.50 (1) 
< 300 8.20 (1) 7.60 (5) 
< 400 8,23 (6) 
> 399 

3.4 Relatie WGD en fonetische kenmerken 
in tekst en isolatie 

In tabel 3.1 wordt de gemiddelde WGD voor elke combinatie van pauzeduur 
en melodische grensmarkering weergegeven vobr de isolatiezinnen. Tabel 3.3 
is een soortgelijke tabel, maar dan voor de tekstzinnen. Bij vergelijking van 
tabel 3.3 met tabel 3.1 is bij de tekstzinnen dezelfde tendens waar te nemen 
als bij de isolatiezinnen. Naarmate de pauzeduur toeneemt, neemt ook de 
WGD toe, over alle contourtypes. Ook zijn, net als bij de isolatiezinnen, de 
WGD-waardes lager als er geen melodische grensmarkering is ( contourtype 
= 0) dan als er wel een melodische grensmarkering is, bij alle pauzeduurca
tegorieen. Verder komen ook bij de tekstzinnen langere pauzes vooral voor 
bij de contourtypes 1A2 en 12. Bij de zinnen uit de teksten komen 25 pauzes 
voor met een duur langer dan 200 ms, 23 van deze pauzes vallen samen met 
de contourtypes 1A2 of 12. 

Het heeft geen zin om naar de verschillen in WGD tussen tekst en isolatie 
te gaan kijken in deze tabellen omdat dan alle 38 isolatiezinnen worden ver
geleken met de aparte tekstversies (16 BA, 16 MA, 16 EA, 16 ET). Om tekst
en isolatiezinnen met elkaar te kunnen vergelijken zijn de isolatiezinnen ver
deeld in vier categorieen, namelijk IB ( alle isolatiezinnen waarvan ook een 
BA-versie is), IM (alle isolatiezinnen waarvan ook een MA-versie is), IE (ook 
een EA-versie) en IT (ook een ET-versie). Als er nu vergelijkingen worden 
gemaakt tussen tekst en isolatie, worden alleen die zinnen met elkaar verge
leken die syntactisch en semantisch hetzelfde zijn. In Appendix C, waar deze 
splitsing is doorgevoerd, staan de ruwe resultaten van het luisterexperiment 
gecombineerd met de resultaten van de fonetische analyse. Hier is te zien dat 
de luisteraars bij dezelfde combinatie van melodische grensmarkering en pau
zeduur dezelfde WGD geven en geen verschil maken tussen tekst en isolatie. 
De verschillen in WGD-waardes zijn die er zijn, zijn bijna allemaal kleiner 
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Tabel 3.3: Gemiddelde waargenomen grensdiepte {WGD) en aantal observa
ties voor elke combinatie van pauzeduur en melodische grensmarkering in de 
tekst-zinnen 

mel. grensm. vers1e pauzeduur (ms) 
0 < 100 < 200 < 300 < 400 

0 BA 1.91 (27) 1.79 (2) 
MA 2.23 (18) 2.49 (4) 
EA 2.24 (20) 2.73 (5) 
ET 2.36 (15) 3.22 (8) 

02 BA 
MA 2.41 (1) 
EA 2.35 (1) 
ET 

10 BA 2.76 (3) 6.88 (1) 
MA 3.66 ( 4) 
EA 3.65 (1) 
ET - 2.78 (5) 

lE BA 2.98 (9) 3.41 (2) 
MA 3.27 (3) 
EA 2.79 (6) 
ET 2.94 (1) 5.24 (1) 7.24 (1) 8.35 (2) 

1E2 BA . 
MA 
EA 3.88 (1) 
ET 3.68 (2) 6.76 (1) 

1A2 BA 3.68 (8) 4.35 (5) 6.78 (3) 7.00 (1) 7.97 (2) 
MA 3.12 (4) 4.59 (6) 7.59 (1) 7.82 (3) 
EA 3.61 (7) 5.26 (5) 7.12 (1) 8.71 (1) 
ET 3.38 (5) 4.57 (3) 6.88 (1) 8.59 (1) 

12 BA 6.71 (1) 
MA 3.06 (1) 6.12 (1) 7.21 (2) 7.24 (1) 8.47 (1) 
EA 6.24 (2) 7.49 (3) 8.21 (2) 
ET 3.68 (2) 7.35 (1) 7.47 (1) 7.45 (3) 8.12 (1) 

25 

> 399 

8.76 (1) 
8.71 (1) 



dan 1. In figuur 3.1 staat een staafdiagram dat de vijf meest voorkomende 
combinaties van aan- of afwezigheid van melodische grensmarkering, pauze 
en reset van de basislijn afzet tegen de gemiddelde WGD's van de luisteraars. 
Combinaties met verlagingen van de basislijn en de combinatie wel grensmar
kering, geen pauze, wel reset zijn weggelaten, omdat deze combinaties slechts 
een enkele keer voorkomen. De weergegeven vijf combinaties beslaan 97.5% 
van alle woordgrenzen in het materiaal. · 

Uit het staafdiagram is af te lezen: 

• De spreker heeft een duidelijke voorkeur voor de volgende vijf combi
naties: 

- geen grensmarkering, geen pauze, geen reset (- - -): 35% 

- wel grensmarkering, geen pauze, geen reset ( + - -): 26% 

- geen grensmarkering, wel pauze, geen reset (- + -): 7.5% 

- wel grensmarkering, wel pauze, geen reset ( + + -): 18% 

- wel grensmarkering, wel pauze, wel reset ( + + +): 11 % 

• Hoe meer cues er aanwezig zijn, hoe hoger de WGD. 

• Er zijn nauwelijks verschillen tussen tekst en isolatie, behalve bij de 
grenzen waar een pauze zonder melodische grensmarkering en reset 
voorkomt. Deze verschillen ontstaan doordat een pauze van korte of 
lange duur kan zijn. Pauzeduur heeft de meeste invloed op de WGD, 
waardoor verschillen in de duur van pauzes direct zichtbaar zijn. BA 
bijvoorbeeld heeft twee woordgrenzen zonder grensmarkering, zonder 
reset maar met pauze. De gemiddelde WGD ligt erg laag, omdat de 
pauzes in beide gevallen kleiner dan 100 ms zijn. 

• Een melodische grensmarkering zonder pauze of reset komt vaak voor. 

• Als er een pauze is, is er meestal ook een melodische grensmarkering. 

De resultaten zijn in overeenstemming met eerdere onderzoeken. 

Zoals gezegd is er een model gefit op de 114 isolatiezinnen uit vorig on
derzoek (paragraaf 3.3). De voorspelde WGD-waardes voor bepaalde combi
naties van melodische grensmarkering, pauze en reset zijn ook gecorreleerd 
met de gemeten WGD-waardes in de zinnen uit de teksten. De correlaties 
bleken erg hoog te zijn: r = 0.88 voor BA (N = 64, p < 0.0001), r = 0.89 
voor MA (N = 51, p < 0.0001), r = 0.88 voor EA (N = 56, p < 0.0001) 
en r = 0.88 voor ET (N = 54, p < 0.0001). (Voor de isolatiezinnen gold bij 
<lit model r = 0.90, N = 137, p < 0.0001). De verschillen tussen de WGD's 
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Figuur 3.1: Gemiddelde waargenomen grensdiepte en aantal observaties biJ. 
de vijf meest voorkomende combinaties van melodische grensmarkering, pauze 
en reset. 
- - - = geen grensmarkering, geen pauze, geen reset 
+ - - = wel grensmarkering, geen pauze, geen reset 
- + - = geen grensmarkering, wel pauze, geen reset 
+ + - = wel grensmarkering, wel pauze, geen reset 
+ + + = wel grensmarkering, wel pauze, wel reset 
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in tekst en isolatie bij dezelfde combinatie van melodische grensmarkering, 
pauze en reset blijken dus heel klein te zijn. 

3.5 Vergelijking fonetische kenmerken in tekst 
en isolatie 

3.5.1 Inleiding 

In paragraaf 3.4 komen al enkele fonetische kenmerken naar voren die de spre
ker in tekst en isolatie gebruikt. In deze paragraaf zal nog worden vergeleken 
of de spreker deze fonetische kenmerken in teksten anders verdeelt dan in 
isolatie. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de l-toets van Spitz (1961). 
Deze toets is te gebruiken als vervanging voor de x2-toets, wanneer een of 
meer van de verwachtingswaardes kleiner dan vijf zijn. De l-toets is geschikt 
voor toetsing van de nulhypothese dat de verdelingen van twee of meer po
pulaties verhoudingsgewijs aan elkaar gelijk zijn. De toetsingsgrootheid van 
deze toets is: 

(3.1) 

In paragraaf 3.5.5 zal tenslotte gekeken worden of er verschillen zijn in arti
culatiesnelheid. 

3.5.2 Verdeling contourtypes 

De aantallen contourtypes voor de tekstversies zijn af te lezen uit tabel 3.3, 
maar zijn voor de duidelijkheid samen met de aantallen contourtypes voor 
de verschillende isolatie-categorieen nog eens vermeld in tabel 3.4. In de 
tabel is al direct te zien dat er weinig verschillen zijn in de verdeling van 
de contourtypes. Uit de l-toets blijkt dat voor a = 0.05 de nulhypothese 
kan worden aangenomen voor IB-BA (l = 11.68, p > 0.05, df = 6), IE-EA 
(l = 7.66, p > 0.05, df = 6) en IT-ET (l = 1.38, p > 0.05, df = 6) . 
Voor IM-MA zou de nulhypothese voor a= 0.05 verworpen moeten worden 
(l = 17.31, p < 0.01, df = 6). Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat 
de spreker in isolatie contour lE meer gebruikt dan in tekstverband. Deze 
tendens is ook bij IB-BA, IE-EA en IT-ET waar te nemen, maar niet zo sterk 
als bij IM-MA. 

Uit de tabel is af te leiden dat bij BA een grens meer gemeten is dan 
bij IB. Dit is een grens zonder melodische grensmarkering, zonder pauze en 
zonder reset. 
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Tabel 3.4: Aantallen observaties voor verschillende types melodische 
grensmarkering behorende bij de isolatieversies (IB, IM, IE, IT) en zinnen 
uit de tekstversies (BA, MA, EA, ET}. 

zinsversie mel. grensmarkering 
0 02 10 IE IE2 IA2 12 

IB 30 2 12 3 10 6 
BA 29 4 11 19 1 
IM 17 3 12 5 12 2 
MA 22 1 4 3 15 6 
IE 23 5 11 2 11 4 
EA 25 1 1 6 1 15 7 
IT 20 5 8 3 12 6 
ET 23 5 5 3 10 8 

3.5.3 Verdeling pauzes 

In tabel 3.5 staat vermeld hoe vaak elke pauzecategorie bij elke zinsversie 
voorkomt. Ook hier zijn nauwelijks verschillen in aantal. Zoals in de tabel 
te zien is komen in de tekstversies zwaardere grenzen iets vaker voor dan in 
isolatie, <lit komt doordat de gemiddelde pauzeduur bij teksten hoger ligt. De 
l-toets toont aan <lat er in tekst of isolatie niet systematisch voor kortere of 
langere pauzes wordt gekozen (IB-BA: l = 2.52, p > 0.05, df = 6; IM-MA: 
l = 1.43, p > 0.05, dj = 6; IE-EA: l = 2.27, p > 0.05, dj = 6; IT-ET: 
l = 1.93, p > 0.05, df = 6) . 

Tabel 3.5: Aantallen observaties voor verschillende pauzeduurcategorieen be
horende bij de isolatieversies (IB, IM, IE, IT} en zinnen uit de tekstversies 
(BA, MA, EA, ET). 

zinsversie pauzeduur 
0 <100 <200 <300 <400 >399 

IB 42 12 3 4 2 
BA 47 10 4 1 2 
IM 31 12 2 2 4 
MA 31 11 2 2 4 1 
IE 34 13 2 3 4 
EA 36 12 4 3 1 
IT 32 16 2 2 2 
ET 30 13 4 3 4 
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3.5.4 Verdeling resets 

In tabel 3.6 staat aangegeven hoe vaak resets en verlagingen van de basislijn 
voorkomen in het materiaal. In de tabel is te zien <lat een verlaging in <lit 
materiaal niet voorkomt in isolatie. In tekstverhand komt een verlaging alleen 
voor na een pauze kleiner dan 100 ms. Ook bij de verdeling van de resets 
is gebruik gemaakt van de l-toets. Het blijkt dat de spreker niet vaker een 
reset gebruikt in tekst dan in isolatie. (IB-BA: l = 0.33, p > 0.05, df = 2; 
l = 2.82, p > 0.05, dj = 2; IE-EA: l = 4.17, p > 0.05, dj = 2; IT-ET: 
l = 2.82, p > 0.05, df = 2) 

Tabel 3.6: Aantallen keer geen reset, wel reset of verlaging van de basislijn, 
behorende bij de isolatieversies (IB, IM, IE, IT) en zinnen uit de tekstversies 
{BA, MA , EA, ET). 

zinsversie basislijn 
geen reset reset verlaging 

IB 58 5 
BA 57 7 
IM 45 6 
MA 43 6 2 
IE 50 6 
EA 44 10 2 
IT 48 6 
ET 46 6 2 

3.5.5 Articulatiesnelheid 

Om de articulatiesnelheid te bepalen is gekeken naar zinslengte en het aantal 
syllabes per zin, exclusief pauzes. De resultaten staan in tabel 3.7. In tekst
verband spreekt de spreker telkens sneller dan bij dezelfde zinnen in isolatie 
uitgesproken. Caspers (1991) vermeldt een gemiddelde articulatiesnelheid 
van 5.04 syll/sec bij een normaal spreektempo en 7.11 syll/sec bij een snel 
spreektempo. De waardes die voor de spreker van het huidige onderzoek ge
vonden zijn liggen voor de isolatiezinnen gemiddeld 0.05 syll/sec hoger dan 
de gemiddelde articulatiesnelheid bij normaal spreektempo zoals gevonden 
door Caspers, voor de tekstzinnen liggen de waardes gemiddeld 0.42 syll/sec 
hoger. Uit de tabel is af te lezen dat bij IB-BA het verschil in spreeksnel
heid kleiner clan een standaarddeviatie is, bij IM-MA, IE-EA en IT-ET is het 
verschil groter clan of gelijk aan een standaarddeviatie. Zinnen die niet aan 
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het begin van een tekst staan worden dus sneller uitgesproken dan dezelfde 
zinnen in isolatie. 

Tabel 3. 7: Articulatiesnelheid behorende bij de isolatieversies {IB, IM, IE, 
IT) en zinnen uit de tekstversies {BA, MA , EA , ET) , de articulatiesnelheid 
staat vermeld in syllabes per seconde in de laatste kolom. 

zinsversie tot.aant.syll. tot.zinsduur (frames) std syll/sec 
IB 338 6652 0.31 5.08 
BA 338 6493 0.31 5.20 
IM 326 6558 0.26 4.99 
MA 326 5927 0.25 5.51 
IE 320 6242 0.31 5.13 
EA 320 5795 0.28 5.54 
IT 299 6191 0.42 5.18 
ET 299 5740 0.39 5.57 

Verschillen in articulatiesnelheid zorgen ervoor dat als eenzelfde zin twee 
keer is uitgesproken met op dezelfde plaats een grens met een pauzeduur van 
bijvoorbeeld 100 ms, deze grens relatief zwaarder weegt bij de uiting waarbij 
de articulatiesnelheid groter is. De verschillen in articulatiesnelheid die hier 
gevonden zijn, blijken echter niet zo groot dat ze het scoringsgedrag van de 
luisteraars bei"nvloeden. In paragraaf 3.4 staat vermeld dat de luisteraars bij 
dezelfde combinatie van melodische grensmarkering en pauzeduur, dezelfde 
WGD geven in tekst en isolatie. 
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Hoofdstuk 4 

Conclusie 

Allereerst is in <lit onderzoek gekeken of de resultaten overeenkwamen met 
de resultaten van het voorafgaande onderzoek. Deze vraag kan positief be
antwoord worden, de resultaten van beide onderzoeken komen zeer goed met 
elkaar overeen. Dit is al uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3. 

De tweede onderzoeksvraag was om na te gaan wat de relatie is tussen 
waargenomen grensdieptes van de luisteraars en de verschillende ( combina
ties van) suprasegmentele kenmerken zowel in tekst- als in isolatiezinnen. Het 
blijkt <lat deze relatie kan worden weergegeven met een Algemeen Lineair Mo
del dat een schatting maakt van de gemiddelde WGD op een woordgrens met 
behulp van de drie factoren die de meeste invloed blijken te hebben bij het 
bepalen van de zwaarte van een grens: WGD = Melodische grensmarkering 
+ Pauze + Reset. Dit model, dat gefit is op zinnen van de database die in 
vorig onderzoek zijn bekeken, geeft bij de isolatiezinnen een correlatie van 
r = 0.90 (N = 137, p < 0.0001) tussen de geschatte en de gemeten waardes 
en bij de tekstzinnen correlaties van r = 0.88 (BA: N = 64, p < 0.0001; 
EA: N = 56, p < 0.0001 ; ET: N = 54, p < 0.0001) of r = 0.89 (MA: 
N = 51 , p < 0.0001). Het additieve karakter van het model geeft al aan <lat 
hoe meer prosodische cues er aanwezig zijn, hoe hoger de WGD. De duur 
van de pauze is de belangrijkste factor ; als de pauzeduur toeneemt, neemt 
ook de WGD toe. Als er geen melodische grensmarkering is, dan is de WGD 
lager dan als er wel een melodische grensmarkering is. Aangezien de luiste
raar bij dezelfde prosodische kenmerken dezelfde WGD-waarde geeft, zijn in 
appendix C nauwelijks verschillen in WGD waar te nemen bij vergelijking 
van tekst en isolatie. De verschillen in WGD die er zijn, zijn bijna allemaal 
kleiner dan 1; de proefpersonen hebben dus slechts zelden bij grenzen met 
dezelfde fonetische cues gemiddeld met meer dan een punt verschil gescoord 
op de 10-puntsschaal. 

Er is in dit onderzoek tenslotte ook nog gekeken of de spreker de gren
zen prosodisch anders markeert in tekst dan in isolatie. Uit de prosodische 
analyse blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn. De prosodische kenmerken 
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van woordgrenzen die naar voren kwamen gelden zowel voor zinnen uit tek
sten als voor isolatiezinnen. Het blijkt bijvoorbeeld <lat als de spreker een 
pauze maakt die langer duurt dan 200 ms, hij vaak gebruik maakt van de 
contouren 1A2 en lE. Een pauze zonder melodische grensmarkering komt 
niet vaak voor, maar een melodische grensmarkering zonder pauze of reset is 
niet ongewoon. Resets komen voornamelijk voor bij langere pauzes. Verder 
blijkt de spreker een duidelijke voorkeur te hebben voor vijf combinaties van 
prosodische cues: 
- geen grensmarkering, geen pauze, geen reset 
- wel grensmarkering, geen pauze, geen reset 
- geen grensmarkering, wel pauze, geen reset 
- wel grensmarkering, wel pauze, geen reset 
- wel grensmarkering, wel pauze, wel reset 

Bij de prosodische analyse is ook de articulatiesnelheid gemeten in syl
labes per seconde. Hierin blijken significante verschillen te zijn tussen tekst 
en isolatiezinnen. Als de zinnen in de teksten niet in het begin van de tekst 
staan is de articulatiesnelheid meer dan een standaarddeviatie hoger dan 
bij dezelfde zinnen in isolatie uitgesproken. Deze resultaten komen overeen 
met Brubaker (1972) die vond <lat in teksten niet-initiele zinnen en frasen 
significant sneller word~n uitgesproken. Het verschil in articulatiesnelheid 
is echter lang niet zo groot als het verschil tussen normale en snelle spraak 
waar Caspers (1991) melding van maakt (zie ook paragraaf 3.5). Dit is 
waarschijnlijk ook de reden waarom <lit verschil niet is terug te vinden in de 
WGD-waardes van de luisteraars. 

In het algemeen kunnen we concluderen <lat een spreker prosodische cues 
als melodische grensmarkering, pauze en reset in tekstverband niet anders 
gebruikt dan in isolatie en <lat luisteraars deze prosodische kenmerken in 
teksten niet anders waarnemen dan in isolatie. Luisteraars gebruiken de 
prosodische cues om de structuur van een boodschap te bepalen, waarbij ze 
niet be!nvloed worden door syntactische of semantische informatie (De Pijper 
& Sanderman, 1994). 

Uit het onderzoek van Terken & Collier (1991) bleek <lat bij een spraak
synthetisator zinnen in isolatie acceptabeler klinken dan zinnen in tekstver
band. Toch worden er in <lit onderzoek nauwelijks verschillen tussen tekst en 
isolatie gevonden. De verschillen zitten dus niet in de frasering van de zinnen, 
maar in andere prosodische aspecten zoals bijvoorbeeld toonhoogte, pauze
duur tussen zinnen, enz. Bij implementatie in een tekst-naar-spraak systeem 
is het dus belangrijk om deze andere prosodische aspecten erbij te betrekken. 

Beperkingen: Er is in <lit onderzoek gebruik gemaakt van slechts een (pro
fessionele) spreker. In de inleiding staat al beschreven <lat <lit een voorlo
pige oplossing is; een professionele spreker gebruikt waarschijnlijk een groter 
gamma van prosodische variatie dan <lat men zou vinden bij een aantal niet-
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professionele sprekers. Niet-professionele sprekers gebruiken geen andere, 
maar eerder minder prosodische cues (De Pijper & Sanderman, 1994). Ui
teraard kleven er nadelen aan het gebruiken van materiaal van slechts een 
spreker, de resultaten van het onderzoek kunnen hierdoor immers niet als 
algemeen geldend worden aangenomen. Wel kunnen de resultaten gebruikt 
worden om een model voor synthetische spraak te maken. Hiervoor is een 
spreker voldoende. 

Een tweede beperking van het onderzoek is dat het aantal waarnemin
gen vaak laag is, waardoor conclusies met voorzichtigheid bekeken moeten 
worden. 

Gedurende de hele scriptie is het onderscheid BA, MA, EA, ET aan
gehouden, omdat hier ook bij de opzet rekening mee was gehouden. Deze 
indeling zou weggelaten kunnen worden omdat de verschillen onderling zeer 
klein blijken te zijn. Toch is de indeling aangehouden omdat er lichte ten
densen zijn waar te nemen. Zo is bijvoorbeeld in tabel 3.3 te zien dat als er 
geen melodische grensmarkering is, bij BA de laagste GWD-waardes gegeven 
worden, vervolgens bij MA, EA en ET. Op dit moment kunnen hieraan nog 
geen conclusies worden verbonden. Als bij vervolgonderzoek echter zou blij
ken dat deze tendens bij verschillende sprekers is waar te nemen, dan zou het 
te voorbarig zijn geweest om de tekstzinnen in deze scriptie als een geheel te 
nemen. 

Een beperking is ook nog dat de relatie tussen zinsopbouw en het gedrag 
van de spreker en luisteraars buiten beschouwing blijft. Een voorbeeld hier
van is dat wanneer per grens de pauzeduur van een uiting in isolatie naast 
de pauzeduur van een uiting in tekstverband werd gelegd, er slechts in een 
aantal gevallen een verschil groter dan 150 ms was. Dit was telkens op gren
zen tussen plaatsbepaling en persoonsvorm, onderwerp en persoonsvorm of 
(bijvoeglijke) bijzin en hoofdzin. Onderzoek hiernaar valt buiten het aan
dachtsveld van deze scriptie, maar is interessant voor vervolgonderzoek. 

Tot slot een praktische opmerking: het zou het een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek zijn om bij een gelijksoortig luisterexperiment de data 
rechtstreeks door de proefpersonen in de computer te laten invoeren. Bij 
dit luisterexperiment hebben de proefpersonen hun oordelen op papier in
gevuld. Deze oordelen zijn later handmatig in de computer ingevoerd. De 
voordelen van het rechtstreeks invoeren van de data zijn tijdsbesparing en het 
voorkomen van fouten die dan later weer opgespoord en gecorrigeerd moeten 
worden. 
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Appendix A 

Zinnen met grenzen 

1. de huisbaas - introduceerde - de heerlijke geitenkaas l ,BA,MA,EA 
2. op - de - grote - bijeenkomst - de - kaasbaas - introduceerde - de -
huisbaas - de - geitenkaas l ,BA 
3. omdat er een grote bijeenkomst werd gehouden, - introduceerde de huis
baas - de geitenkaas I,BA,EA 
4. de personeelsstaf - en de technische staf - aten geitenkaas l,BA,MA,EA 
5. de huisbaas - van de kaasboerderij - introduceerde - de gatenkaas - en 
de geitenkaas I,BA,MA,EA 
6. de huisbaas - van de kaasboerderij - introduceerde - de heerlijke geiten
kaas l ,BA,MA,EA 
7. de - huisbaas - en - de - personeelsstaf - aten - de - geitenkaas I,BA,MA,EA 
8. de personeelsstaf - die kaas kwam proeven op de bijeenkomst de kaasbaas 
- at geitenkaas I,BA,MA 
9. op deze grote bijeenkomst - de kaasbaas - introduceerde de huisbaas - de 
geitenkaas I,MA,EA 
10. omdat <lit een belangrijke bijeenkomst was - introduceerde - de huisbaas 
- de geitenkaas I,MA 
11. ze waren erg onder de indruk - van de geitenkaas l ,EA 
12. de personeelsstaf - informeerde de hotelbaas - over de onderhandeling 
van de geitenkaas I,ET 
13. de onderhandeling - resulteerde in de aanschaf - van de geitenkaas I,ET 
14. omdat <lit - erg belangrijk was - gaf de huisbaas - hen een stuk geiten
kaas l,ET 
15. de huisbaas - verkocht aan de personeelsstaf - de heerlijke geitenkaas 
I,ET 
16. uiteindelijk - kocht - de - personeelsstaf - de - geitenkaas I,ET 
17. de personeelsstaf - kocht - namens het hotel - de geitenkaas I,ET 
18. de personeelsstaf - informeerde de verkoopstaf - over de geitenkaas I,ET 
19. de - huisbaas - en - de - personeelsstaf - onderhandelden - over - de -
geitenkaas I,ET 
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20. de nieuwe geitenkaas - werd ge!ntroduceerd - aan de verkoopstaf I,BA 
21. op de grote bijeenkomst de kaasbaas - introduceerde. de huisbaas - de 
geitenkaas - aan de verkoopstaf I,BA 
22. omdat - er - een - grote - bijeenkomst - werd - gehouden - introdu
ceerde - de - huisbaas - de - geitenkaas - aan - de - verkoopstaf I,BA 
23. de hotelbaas - ging naar een grote bijeenkomst - samen met de verkoop
staf I,BA 
24. voor de grote bijeenkomst - werd ook een uitnodiging gestuurd - aan de 
verkoopstaf I,BA 
25. de huisbaas - van de kaasboerderij - introduceerde de geitenkaas - aan 
de verkoopstaf I,BA 
26. de huisbaas - wou de geitenkaas - ook graag introduceren - aan de ver
koopstaf I,BA,MA 
27. de huisbaas van de kaasboerderij - stuurde ook een uitnodiging - aan de 
verkoopstaf I,BA,EA 
28. de - verkoopstaf - werd - hierover - ge!nformeerd - door - de - perso
neelsstaf I,MA,EA 
29. de personeelsstaf - vertelde dit - aan de verkoopstaf I,MA,EA,ET 
30. in de pauze - informeerde de hotelbaas - de verkoopstaf I,MA 
31. aangezien afdeling verkoop ook de inkoop regelde - informeerde de ho
telbaas - de verkoopstaf I,MA,EA,ET 
32. de hotelbaas - die erg kritisch is - vertelde dit aan de bekwame verkoop
staf I,MA,EA,ET 
33. in de pauze - werd de verkoopstaf - hierover ge!nformeerd - door de 
personeelsstaf I,MA,EA,ET 
34. de huisbaas - van de kaasboerderij - wou de heerlijke geitenkaas - ook 
graag introduceren - aan de verkoopstaf I,MA,ET 
35. een dag - voor de bijeenkomst - deelde de hotelbaas - dit mee - aan de 
verkoopstaf I,EA 
36. de - bekwame - verkoopstaf - werd - hierover - gei'nformeerd - door -
de - attente - personeelsstaf I,EA,ET 
37. hierover - wilde hij graag advies - van de verkoopstafl,ET 
38. een dag na de bijeenkomst - deelde de hotelbaas - dit mee - aan de 
verkoopstaf I,ET 
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Appendix B 

Instructievel 

Spraak bestaat niet uit een stroom ongestructureerde klanken. De spreker 
zorgt voor een structuur, zodat het voor de luisteraar makkelijker wordt om 
de boodschap te begrijpen. 

Bij <lit experiment is het de bedoeling <lat de luisteraar de zwaarte van 
een grens tussen twee woorden bepaalt. In totaal zijn er 106 zinnen, verdeeld 
over 4 sessies. Soms moeten alle grenzen bepaald warden, meestal maar 1, 2 
of 3. De grenzen die bepaald moeten warden staan onderstreept. 

De opdracht is dus: geef voor elke onderstreepte woordgrens de 
zwaarte van de grens aan zoals jij die waarneemt. De zwaartes zijn 
verdeeld over een 10-punts schaal. Vul dus op elke grens een cijfer in tussen 
1 en 10. Een 1 betekent <lat je hier geen grens hoort, een 10 betekent dat 
je een zeer zware grens hoort. Waardes tussen 1 en 10 geven gradaties aan 
tussen die twee uitersten. 

Je mag elke zin zo vaak beluisteren als je wilt. Je kunt de zinnen hoorbaar 
maken door op 1 te druken. Als je klaar bent met de zin dan ga je m.b.v. de 
returntoets naar de volgende zin. 

Als je nog vragen hebt, dan kun je ze nu stellen. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 
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Appendix C 

Resultaten 

Tabel C.I: Gemiddelde WGD per voorkomende combinatie melodische 
grensmarkering-pauze-reset IB-BA, r=reset, v=verlaging van de basislijn 

mel. grensm. pauze reset IB BA 
gdw N std gdw N std 

0 0 2.22 27 0.84 l.9I 27 0.56 
I0 0 2.32 2 0.87 2.76 3 1.05 
IE 0 3.I5 7 0.65 2.98 9 0.45 

IE2 0 3.32 2 0.04 
IA2 0 3.I8 2 0.42 3.64 7 1.27 

I2 0 3.74 2 0.54 
0 <100 1.85 2 0.2I 1.79 2 0.29 

IE <100 4.76 3 0.46 3.4I 2 0.I7 
IE2 <:100 3.94 I 
IA2 <IOO 5.24 5 0.82 4.35 5 0.71 

I2 <100 5.00 I 
0 <200 7.I2 I 

IE <200 7.88 I 
IA2 <200 6.I8 I 6.79 2 0.87 

I2 <300 8.24 I 
IA2 0 r 3.94 I 

I2 <IOO r 6.71 I 
I0 <200 r 6.88 I 

IA2 <200 r 6.76 I 
IA2 <300 r 7.59 I 7.00 I 

I2 <300 r 8.06 2 0.25 
IE <400 r 8.06 I 

IA2 <400 r 8.I2 I 7.97 2 0.29 
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Tabel C.2: Gemiddelde WGD per voorkomende combinatie melodische 
grensmarkering-pauze-reset IM-MA , r=reset, v=verlaging van de basislijn. 

mel. grensm. pauze reset IM MA 
gdw N std gdw N std 

0 0 2.I6 I4 0.95 2.22 I7 l.I4 
02 0 2.4I I 
I0 0 3.74 2 l.I2 3.33 3 O.I4 
IE 0 3.03 8 0.57 3.27 3 0.63 

IE2 0 3.62 2 0.37 
IA2 0 3.94 4 0.66 3.I2 4 0.44 

I2 0 4.82 I 3.06 I 
0 <100 1.74 2 0.04 2.49 4 1.29 

I0 < 100 4.94 I 
IE < 100 4.74 2 0.2I 

IE2 < IOO 4.33 3 0.63 
IA2 < 100 4.94 4 0.73 4.59 6 l.I4 

I2 < 100 6.I2 I 
0 <200 7.I2 I 

IE < 200 7.88 I 
I2 < 200 7.2I 2 0.37 

IA2 < 300 7.59 I 
0 0 v 2.35 I 

I0 0 v 4.65 I 
IA2 < 300 r 7.59 I 

I2 < 300 r 8.24 I 7.24 I 
IE < 400 r 8.35 I 

IA2 < 400 r 8.25 3 0.24 7.82 3 0.76 
I2 < 400 r 8.47 I 

IA2 > 399 r 8.76 I 
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Tabel C.3: Gemiddelde WGD per voorkomende combinatie melodische 
grensmarkering-pauze-reset IE-EA, r=reset, v=verlaging van de basislijn. 

mel. grensm. pauze reset IE EA 
gdw N std gdw N std 

0 0 2.21 19 0.88 2.24 20 0.91 

10 0 3.16 3 1.28 3.65 1 
lE 0 3.06 8 0.61 2.80 5 0.69 

1E2 0 3.88 1 
1A2 0 4.18 3 0.56 3.40 5 0.56 

12 0 4.47 2 0.50 
0 < 100 2.06 3 0.56 2.73 5 1.80 

10 < 100 4.94 1 
lE < 100 4.59 1 

1E2 < 100 4.50 2 0.79 
1A2 < 100 5.40 5 0.52 4.94 3 0.97 

12 < 100 6.53 1 6.24 2 0.50 

0 < 200 7.12 1 -. 

lE < 200 7.88 1 
12 < 300 7.82 1 
02 0 v 2.35 1 
lE 0 v 2.71 1 

1A2 < 100 v 4.82 1 
1A2 0 r 4.12 2 0.83 
1A2 < 100 r 6.65 1 

10 < 300 r 6.29 1 
1A2 < 300 r 7.59 1 7.12 1 

12 < 300 r 7.88 1 7.32 2 0.12 
lE < 400 r 8.35 1 

1A2 < 400 r 8.15 2 0.21 8.71 1 
12 < 400 r 8.21 2 0.54 

1A2 > 399 r 8.71 1 
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Tabel C.4: Gemiddelde WGD per voorkomende combinatie melodische 
grensmarkering-pauze-reset IT-ET, r=reset, v=verlaging van de basislijn 

mel. grensm. pauze reset IT ET 
gdw N std gdw N std 

0 0 2.16 15 0.79 2.36 15 1.03 
10 0 2.56 2 0.79 2.78 5 0.87 
lE 0 3.08 6 0.60 

1E2 0 3.74 2 0.21 3.68 2 1.12 
1A2 0 3.86 5 0.60 3.31 4 0.57 

12 0 5.47 2 0.92 3.68 2 1.21 
0 < 100 3.54 5 2.12 3.22 8 1.73 

10 < 100 6.00 2 1.16 
lE < 100 5.24 1 

1E2 < 100 5.06 1 
1A2 < 100 5.55 5 0.56 4.57 3 0.38 

12 < 100 5.68 2 0.96 7.35 1 
lE < 200 6.76 1 

1E2 < 200 6.76 1 
1A2 < 200 6.88 1 

12 < 200 7.47 1 
10 < 300 r 6.29 1 
12 < 300 7.47 1 
12 <400 8.12 1 
lE 0 v 2.94 1 

1A2 0 v 3.65 1 
1A2 < 100 r 7.59 1 

lE < 200 r 7.24 1 
12 < 200 r 6.47 1 
12 < 300 r 8.06 1 7.44 2 0.46 
lE < 400 r 8.35 1 8.35 2 0.08 

1A2 < 400 r 8.00 1 8.59 1 
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