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Jacques M.B. Terken 

Abstract 

Synthetische spraak waarin de opeenvolgende intonatiecontouren, de de
clinatie en de excursiegrootte van de toonhoogtebewegingen gestandaardi
seerd zijn, wordt in het algemeen niet erg acceptabel gevonden. In twee ex
perimenten werden deze factoren gemanipuleerd in een poging om te achter
halen welke soort van variatie de meeste winst zal opleveren. Gevonden 
werd dat variatie van excursiegrootte en declinatie de meeste winst opleve
ren; wanneer deze parameters gestandaardiseerd zijn, levert variatie van de 
intonatiecontouren geen winst op. Het werd niet duidelijk hoe groot de bij
drage is van excursiegrootte en declinatie afzonderlijk, hoewel er een lichte 
voorkeur lijkt te bestaan voor de variatie van de excursiegrootte. 

1 Inleiding 

Natuurlijke spraak vertoont variatie van intonatie, declinatie en excursiegrootte: 
vaak verschillen de intonatiecontouren van opeenvolgende uitingen onderling, 
evenals de begin- en eindfrequenties van de opeenvolgende intonatiecontouren; 
ook de excursiegrootte van de opeenvolgende toonhoogtebewegingen varieert. In 
kunstmatige spraak zijn deze verschillende vormen van variatie momenteel nog 
afwezig. Mede om die reden wordt kunstmatige spraak vaak als onnatuurlijk be
oordeeld. In dit rapport wordt verslag gedaan van twee verkennende proeven die 
ten doe! hadden na te gaan wat de relatieve bijdrage is van intonatie, excursie en 
declinatie aan de beoordeelde natuurlijkheid van spraak. Door inzicht te krijgen 
in de mate waarin elk van bovengenoemde factoren bijdraagt aan de beoordeelde 
natuurlijkheid van spraak, kunnen we vaststellen welke verbeteringen de meeste 
winst zullen opleveren. 

In deze inleiding zal ik eerst uiteenzetten dat de bovengenoemde vormen van vari
atie niet willekeurig zijn, en vervolgens de vragen formuleren die experimenteel 
onderzocht zullen warden. 

Intonatie 
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Variatie door afwisseling van patronen 

De intonatiegrammatica (Collier & 't Hart, 1981; 't Hart & Cohen, 1973; 't Hart 
& Collier 1975) onderscheidt zes verschillende intonatiepatronen. Tot nog toe 
is er alleen anekdotische evidentie dat de verschillende patronen niet zo maar 
met een willekeurige zin geassocieerd kunnen worden: vaak combineert een pa
troon beter met een gegeven zin dan een ander patroon. Soms is niet precies 
aan te geven waarom een combinatie beter is dan de andere, in andere gevallen 
geven de verschillende patronen verschillende attitudes weer ten opzichte van 
de inhoud. Voorstellen voor de betekenis van Nederlandse toonhoogtecontouren 
worden gegeven door Keijsper (1984). Op de mogelijke betekenissen van Engelse 
c.q. Amerikaanse contouren wordt nader ingegaan door Bolinger (1958), Brazil, 
Coulthard & Johns (1980), Halliday (1970), Pierrehumbert & Hirschberg (1987). 

Variatie door verschillende realisaties van Un patroon 

Binnen een patroon zijn er verschillende realisaties mogelijk, onder andere afhan
kelijk van het aantal te realiseren accenten. Als een spreker in een uiting twee 
woorden wil accentueren en hij heeft gekozen voor bet patroon dat bekend staat 
als het "hoedpatroon", zijn er tenminste twee mogelijkheden: de zogenaamde 
"platte hoed" of een opeenvolging van twee "punthoeden". De keuze van de 
spreker voor een van de alternatieven is niet helemaal willekeurig: Kruyt (1985) 
heeft laten zien dat structurele factoren een rol spelen bij de keuze (p85-86). 
Uit haar resultaten blijkt tevens dat de keuze niet volloedig bepaald is door de 
gevarieerde structurele factoren: voor elke onderzochte structuur werden voor
beelden van beide realisaties gevonden; we! is de verdeling verschillend voor de 
afzonderlijke structuren, wat erop wijst dat een realisatie beter voor een gegeven 
structuur passender is dan een andere. 

Variatie door "buiten-grammaticale" bewegingen en sequenties 

Tenslotte zijn er nog perceptief relevante toonhoogtebewegingen en sequenties van 
toonhoogtebewegingen die niet door de intonatiegrammatica beschreven worden. 
Als we de "ongrammaticale" sequenties buiten beschouwing laten, kunnen we 
onderscheiden tussen franje en hiaten. Van franje spreken we in het geval van 
varianten van een toonhoogtebeweging: alle varianten vallen onder een noemer 
(i.e. type toonhoogtebeweging) en kunnen door die beweging gerepresenteerd 
worden; van hiaten spreken we wanneer sprekers perceptief relevante toonhoog
tebewegingen of sequenties van toonhoogtebewegingen gebruiken die niet door de 
grammatica beschreven worden. 

Excursie 

Verschillen tussen de excursiegrootten van accentverlenende toonhoogtebewe-
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gingen worden doorgaans geassocieerd met verschillende graden van prominen
tie, hoewel de relatie van excursiegrootte met prominentie verre van doorzichtig 
is (van Katwijk, 1974). Baart (1987) geeft een aantal regels voor accenttoeken
ning, waarin woorden die in focus zijn, strong en weak worden afhankelijk van 
structurele factoren. Binnen een focusdomein krijgt alleen het strong woord een 
accent. Een voor de hand liggende vraag is of verschillen in prominentie bepaald 
worden door syntactische relaties tussen focusdomeinen. Dat ook contextuele fac
toren niet buiten beschouwing kunnen blijven is aangetoond door Kruyt (1985): 
wanneer woorden die gegeven informatie verschaffen, geaccentueerd zijn, is de 
excursiegrootte van de accentverlenende toonhoogtebeweging gemiddeld kleiner 
clan die van geaccentueerde woorden die nieuwe informatie verschaffen. 

Declinatie 
In natuurlijke spraak is de declinatie ( de neerwaartse belling van de intonatiecon
tour van begin tot einde van de uiting; gesproken wordt van de declinatielijn), 

zoals die in korte uitingen gevonden wordt, niet altijd (binnen zekere grenzen) 
constant ; zeker in langere uitingen kan er op een of meerdere plaatsen een breuk 
zitten in de declinatielijn: de declinatielijn zet na de breuk (meestal) aanzienlijk 
hoger in clan ze voor de breuk eindigde. De eindfrequenties van de afzonder
lijke declinatiestukken zijn niet gelijk; ze worden voor een dee) bepaald door de 
positie van een declinatiestuk in de zin, voor een dee) ook door andere factoren: 
ook de eindfrequenties van declinatiestukken in zinsfinale positie zijn niet altijd 
gelijk voor een spreker. De perceptieve relevantie van de variatie in eindfre
quentie en van de declinatiebreuken is nog niet duidelijk, maar de plaats waar 
declinatiebreuken voorkomen is niet willekeurig: bij voorkeur op bepaalde, struc
tureel definieerbare plaatsen (Appels, 1985). 

Experimentele vragen 

In kunstmatige spraak zoals die momenteel gegenereerd wordt door een in het 
IPO gei"mplementeerd, experimenteel tekst-naar-spraak systeem, worden uitin
gen geproduceerd met een standaard intonatiecontour, waarbij alle toonhoogte
bewegingen een standaard excursiegrootte hebben van 6 semitonen; de declinatie 
wordt per uiting beregeld: er vinden geen declinatiebreuken plaats binnen een 
uiting, de belling van de declinatielijn wordt berekend afhankelijk van de duur 
van de uiting en de eindfrequentie is altijd 75 Hz. Voor langere uitingen en voor 
teksten wordt deze "standaard" intonatie bezwaarlijk gevonden. De doelstelling 
van het huidige project is om op basis van experimentele bevindingen te komen 
tot een aanpassing van een of meerdere aspecten van de intonatie, zodat deze 
acceptabeler wordt. 

Voor elk van de afzonderlijke aspecten zijn talloze invullingen mogelijke, en we 
kunnen derhalve talloze vragen formuleren betreffende de condities waaronder 
welke invulling gekozen moet worden. Omdat het verre buiten het bereik van 
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bet huidige project valt om al deze vragen te beantwoorden (of zelfs maar te 
stellen), lijkt het raadzaam om te beginnen met de vraag welke verbeteringen 
het meeste rendement zullen opleveren (dat is, welke verbeteringen het meest 
zullen bijdragen tot de acceptabiliteit ): moeten we ons eerst bezig houden met 
het beregelen van de keuze van intonatiepatronen, moeten we eerst de excursie
grootte van de toonhoogtebewegingen proberen te beregelen, of moeten we eerst 
proberen om de declinatie te beregelen. Deze vraag komt aan de orde in experi
ment 1. In het tweede experiment werd nader ingegaan op een vra.ag die door de 
resultaten van het eerste onderzoek gei'nspireerd was. 
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2 Experiment 1 

De snelste en eenvoudigste manier om te achterhalen wat luisteraars wel of niet 
acceptabel vinden is om ze een oordeel te laten aangeven op een numerieke schaal. 
We kunnen dan verschillende intonatieve versies van een uiting of tekst ter beoor
deling aanbieden, en de beoordeelde acceptabiliteit van de verschillende versies 
met elkaar vergelijken. 

In het eerste experiment werd de intonatie van een door een menselijke spreker 
voorgelezen tekst in verschillende stappen gereduceerd tot de "standaard'' into
natie. De mate waarin de verschillende reducties de beoordeelde acceptabiliteit 
aantasten, geeft informatie over relatieve bijdrage van de afzonderlijke reductie
stappen. De vraag is welke reductiestap de meest nadelige invloed heeft op de 
acceptabiliteit. 

Methode 

Materiaal. Een bericht uit de Volkskrant, op verscheidene plaatsen aangepast, 
werd tweemaal voorgelezen door drie sprekers. De tekst bestond uit 21 zinnen, 
met een gemiddelde lengte van 15.7 woorden per zin (s.d.=6.36) (zie bijlage I). De 
beste versie werd geselecteerd voor verdere bewerking ( "best" was gedefinieerd 
met betrekking tot gevarieerdheid van intonatie en afwezigheid van fouten wa.t 
betreft de plaa.tsing van a.ccenten). De intonatiecontouren van de voorgelezen 
tekst werden getra.nscribeerd met gebruikmaking van het transcriptiesysteem 
van 't Hart c.s. De geselecteerde tekst werd ingelezen in de computer en ge
a.nalyseerd in P-parameters (coefficienten van een cascade van vijf tweede orde 
filters). De toonhoogte werd geanalyseerd volgens de harmonischenzeef-methode 
van Duifhuis & Willems. Waar nodig, werden fouten in de toonhoogtemeting 
en stemloos/stemhebbendfouten gecorrigeerd. Het resultaa.t van de analyse werd 
gebruikt om de verschillende intonatieve versies van de tekst te produceren. 

Versie I ORIG: ORIGineel. Resynthese van de LPC-geanalyseerde tekst. 

Versie 2 IG: volgens lntonatie Grammatica. De intonatiecontouren van het origi
neel werden vervangen door contouren die uit rechte lijnstukken bestonden, maar 
die verder getrouwe copien wa.ren van de originele contouren, met de volgende 
beperkingen: (I) perceptiefrelevante bewegingen die niet door de Intonatiegram
matica beschreven worden, werden vervangen door de meest gelijkende, wel gram
maticale beweging (het betreft hier een aantal gevallen van een kleine daling 
gevolgd door een kleine stijging, volgend op een accentverlenende stijging; in 
deze gevallen werd de hoge declinatielijn aangehouden); (2) opeenvolgingen van 
bewegingen die niet door de Intonatiegrammatica gegenereerd worden, werden 
vervangen door opeenvolgingen die we! door de grammatica gegenereerd kunnen 
worden (het betreft hier hoofdzakelijk gevallen waarin een geleidelijke daling die 
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zich uitstrekt over een aantal syllaben gevolgd wordt door een stuk !age decli
natielijn; de grammatica geeft hiervoor ofwel een geleidelijke daling tot aan de 
volgende toonhoogtebeweging, ofwel een niet-finale daling gevolgd door een stuk 
!age declinatie; beide mogelijkheden werden toegepast, afhankelijk van de speci
fieke contour). 

Eigenschappen van IG zijn: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 
* excursie en declinatie (inclusief declinatie-resets) gemodelleerd naar het voor
beeld van de spreker; 
* oplijning van bewegingen met segmenten gemodelleerd naar het voorbeeld van 
de spreker. 

Versie 3 STED: STandaard Excursie en Declinatie. De intonatiecontouren 
waren gelijk aan die van versie IG, maar de toonhoogtebewegingen en de de
clinatie werden gestandaardiseerd: de excursiegrootte van de toonhoogtebewe
gingen werd gestandaardiseerd op 6 semitonen, de duur op 120 ms, en de oplij
ning met de segmenten volgens de daarvoor geldende receptuur (zie bijlage II); 
de declinatie werd per zin berekend volgens de gangbare, op de duur gebaseerde 
formule; de eindfrequentie werd vastgezet op 75 Hz. 

Eigenschappen van STED zijn: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 
* excursie en declinatie gestandaardiseerd; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens receptuur. 

Versie 4 STIN: STandaard INtonatiecontouren. Er werden kunstmatige in
tonatiecontouren gegenereerd op basis van de regels die momenteel gehanteerd 
worden in het experimentele IPO tekst-naar-spraak systeem, zoals dat is ge
i'mplementeerd in bijvoorbeeld de Tiepstem. In dit systeem worden neutrale 
contouren gegenereerd, afgeleid van het hoed-patroon: de twee laatste accenten 
v66r een prosodisch gemarkeerde grens worden verbonden door een zogenaamde 
"platte hoed" ( een stijging op het eerste te accentueren woord en een daling op 
het tweede te accentueren woord, verbonden door een stuk hoge declinatie; de 
daaraan voorafgaande accenten worden gemaakt met een stijging, gevolgd door 
een geleidelijke daling tot aan het volgende accent ( "zaagtand-patroon"). De 
plaats van accenten werd overgenomen van het origineel. Alleen syntactisch
e grenzen die gemarkeerd zijn door middel van leestekens, worden prosodisch 
gemarkeerd: ";" en "." krijgen "einde van zin" -markering ( eindfrequentie 75 Hz), 
"," wordt prosodisch gemarkeerd met een late stijging in de syllabe direct vooraf-
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gaand aan de komma (de zogenaamde continueringsstijging}. In gevallen waarin 
een stijging gemaakt moet worden op de eerste syllabe van een uiting, en de 
klinker inzet binnen 70 ms na het begin van de spraak, is er geen tijd voor 
een volledige stijging. De huidige regels voorzien clan in een inzet op de hoge 
declinatielijn met een daling na 30 ms. Toepassing van dit recept leverde onac
ceptabele resultaten op; in deze gevallen werd gekozen voor een hoge inzet met 
een daling in de direct daaropvolgende syllabegrens. Ook dit gewijzigde recept 
leverde niet echt fraaie resultaten op, maar het garandeerde in elk geval de verge
lijkbaarheid met de intonatieregels in het huidige experimentele tekst-naar-spraak 
systeem. 

Eigenschappen van STIN zijn: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de lntonatiegrammatica; 
* contouren gegenereerd met regels voor intonatie in experimentele IPO tekst
naar-spraak systeem; 
* excursie en declinatie gestandaardiseerd; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens receptuur. 

In schema: 

Tabel I. Schematische representatie van de verschillen tussen de vier intonatieve 
vers1es. 

ORIG IG STED STIN 
micro-intonatie + 

excursie en declinatie 
volgens spreker + + 

contouren volgens spreker + + + 

Beoordelers. 11 leden en afstudeerders van de spraakonderzoekgroep van het 
IPO, gewend aan het beluisteren van geresynthetiseerde spraak, namen dee) aan 
de beoordeling. 

Procedure. De beoordeling bestond uit twee delen. Eerst werden de verschil
lende versies integraal aangeboden, en werd een globaal oordeel gevraagd over 
de intonatie; vervolgens werden de versies zin voor zin aangeboden, en werd een 
oordeel over de intonatie van de afzonderlijke zinnen gevraagd. Het oordeel werd 
uitgedrukt op een numerieke, 10 punts-schaal, waarbij 1 staat voor "slecht" en 
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10 voor "uitmuntend", 5 voor "twijfelachtig" en 6 voor "voldoende" (vgl. het 
puntensysteem op de Nederlandse scholen). 
Ter balancering van volgorde-effecten, werden de beoordelers verdeeld in drie 
groepen van elk drie personen en een van twee; elke groep kreeg de versies te 
horen in een andere volgorde. Alie beoordelers beoordeelden alle versies. De 
volgorde van de versies bij de zin-voor-zin presentatie was steeds gelijk aan de 
volgorde in de integrale presentatie. 
De spraak werd aangeboden via hoofdtelefoons. De geluidssterkte was vastgezet 
op een acceptabel niveau. 
De beoordelers werd gevraagd te beoordelen of zij de intonatie we! of niet "mooi" 
vonden; "mooi" werd gedefinieerd als "zoals u zou willen dat een goede spreker 
voor radio of televisie de tekst zou uitspreken". Gevraagd werd om steeds bet 
eerste oordeel te geven; hiervoor was steeds 5 seconden beschikbaar. De hele 
proef, inclusief instructie en nabespreking, duurde 40 minuten. 

Resultaten en discussie 

Dataverwerking 

Strikt gesproken zijn acceptabiliteitsoordelen metingen op ordinaal niveau, en 
niet op interval niveau: we weten niet of voor een bepaalde beoordeler de afstand 
tussen 4 en 6 gelijk is aan de afstand tussen 6 en 8; verder weten we niet of de 
afstand tussen 4 en 6 voor twee beoordelers een zelfde verschil in acceptabiliteit 
weergeeft; tenslotte weten we niet of een 6 voor twee beoordelers een zelfde mate 
van acceptabiliteit weergeeft. Het gevolg is dat de ruwe data niet voldoen aan 
de voorwaarden voor een variantie-analyse, zoals bijvoorbeeld de normale verde
ling: doordat gewerkt wordt met een eindige, beperkte schaal, hebben we aan de 
uiteinden van de schaal veel te veel metingen; met andere woorden de uiteinden 
van de schaal warden in elkaar gedrukt en de scores aan de uiteinden vertonen 
een tendentie naar het midden. Een oplossing van dit probleem is het omrekenen 
van de ruwe oordelen naar een psychologisch continuum op basis van de frequen
tieverdeling van de ruwe oordelen. De resulterende schaalwaarden zijn dan we! 
normaal verdeeld. Het nadeel van zo'n conversie is dat men de factor beoordelers 
kwijtraakt, en derhalve bij een variantie-analyse geen informatie meer kan krijgen 
over eventuele interacties van versies met items. 
Orn na te gaan in hoeverre het gerechtvaardigd is om analyses te doen op de ruwe 
data (en dus te doen alsof deze metingen op interval niveau vertegenwoordigen), 
werden de oordelen volgens Edwards (1957) geconverteerd naar het psychologisch 
continuum. Vervolgens werden de Edwards' geconverteerde scores per item in 
grafiek uitgezet als functie van de gemiddelde score per item, berekend op grand 
van de ruwe data, en werd voor de twee data-sets de Pearson product moment 
correlatie berekend. Figuur 1 geeft de grafische weergave van de relatie tussen de 
gemiddelden op grand van de ruwe oordelen en de Edwards' geconverteerde data. 
De gevonden correlatie was .98. Op grand van deze correlatie lijkt het niet nodig 
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om de data om te rekenen naar het psychologisch continuum alvorens verdere 
analyses te plegen. De verdere resultaten zijn derhalve gebaseerd op berekenin
gen met de ruwe schaaloordelen. 

Insert figure 1 

We zullen eerst de verschillen tussen versies presenteren en vervolgens ingaan op 
het effect van mogelijk re)evante factoren. 

Verschillen tussen versies 

Tabel II geeft de ( over beoordelers) gemiddelde globale oordelen en de gemid
delden voor de zin-voor-zin presentatie per versie. 

Tabel II. Gemiddelde oordelen en standaard-deviaties voor de verschillende into
natieve versies in de integrate en zin-voor-zin presentatie. 

ORIG IG STED STIN 
Globaal gem. 8.0 8.2 5.5 5.6 

s.d. 1.34 1.17 0.93 1.5 

Zin-voor-zin gem. 7.7 7.2 6.0 5.8 

In de variantie-analyses werden versies en (in de analyses op zin-voor-zin oorde
len) items als "fixed" behandeld. 
Het effect van versies levert voor de globale oordelen een F-waarde op van 32.77 
met respectievelijk 3 en 30 vrijheidsgraden (p ~ .0001). Post-hoe vergelijkingen 
van de gemiddelde globale oordelen volgens de methode van Scheff e wezen uit dat 
de verschillen tussen (ORIG,IG) enerzijds en (STED,STIN) anderzijds significant 
zijn. 
Voor de zin-voor-zin oordelen was de interactie tussen versies en items significant: 
F(6o,6oo)=2.89, p ~ .0001; ook de hoofdeffecten van versies en items waren signifi
cant: voor versies: F(3,3o)=30.68,p ~ .0001; voor items: F(20,200)=3.81, p ~ .0001. 

Naar aanleiding van tabel II vallen de volgende opmerkingen te ma.ken. 
1. Versies ORIG en IG worden positief beoordeeld en versies STED en STIN 
worden beoordeeld als twijfelachtig. Inspectie van tabel I wijst uit dat het ver
schil tussen ORIG en IG enerzijds en STED en STIN anderzijds te maken heeft 
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met excursie en declinatie: in ORIG en IG zijn de excursie en de declinatie ge
modelleerd naar het voorbeeld van de spreker, in STED en STIN zijn de excursie 
en de declinatie gestandaardiseerd. 
2. Het verschil tussen STED en STIN, namelijk naar de spreker gemodelleerde 
intonatie in STED en standaard intonatie in STIN, lijkt niet van invloed op de 
acceptabiliteitsoordelen. 
3. Oak de aan- of afwezigheid van micro-intonatie lijkt niet van invloed op de 
acceptabiliteit: ORIG en IG worden even acceptabel gevonden. 
4. In de globale beoordeling krijgen de versies extremere waarden dan in de zin
voor-zin beoordeling. Het valt niet uit te maken of dat het gevolg is van een 
tendentie naar het midden bij het middelen over de zin-voor-zin oordelen of dat 
dat verschil heeft te maken met eigenschappen van de stimuli: het is mogelijk 
dat standaard-excursie en standaard-declinatie minder storend gevonden warden 
voor afzonderlijke zinnen dan voor hele teksten. Deze laatste mogelijkheid ver
klaart echter niet waarom ORIG en IG in de zin-voor-zin presentatie een lager 
oordeel krijgen dan in de integrale presentatie. 

Effect van zinslengte 

De interactie tussen items en versies in analyse op de zin-voor-zin oordelen 
betekent dat in de opvatting van de beoordelers niet alle zinnen gelijkelijk wor
den bei:nvloed door de intonatieve manipulaties. Analyse van de afzonderlijke 
items leverde op dat in de STED en STIN versies lange zinnen gemiddeld a.ls 
minder acceptabel beoordeeld warden dan korte zinnen. Figuur 2 geeft weer hoe 
de gemiddelde scores per item in de afzonderlijke versies varieren als functie van 
zinslengte. We zien dat er voor ORIG en IG geen noemenswaardig effect van 
zinslengte optreedt, voor STED en STIN wel: naarmate de zin langer is, wordt 
hij minder acceptabeL 

Insert figure £ 

Ter toetsing van het effect van zinslengte werden de zinnen opgedeeld in 10 "KOR
TE" en 10 "LANGE" zinnen (de mediaan-zin werd buiten beschouwing gelaten). 
Het gemiddelde aantal woorden per zin was voor de KORTE zinnen 10.7 en voor 
de LANGE zinnen 21.0. Bij de variantie-analyse werd door middeling over items 
een gemiddelde score voor KORT en LANG berekend. 
De resultaten van de variantie-analyse wijzen op een significante interactie tussen 
versies en lengte: F(s,so)=3.20, p S .05, en op significante hoofdeffecten van lengte 
en versies, respectievelijk F(l,lo)=l9.12, p S .01 en F(s,so)=31.l6, p S .0001. 
Tabel III geeft de gemiddelde schaaloordelen voor KORTE en LANGE zinnen in 

10 



de afzonderlijke versies. 

Tabel III. Gemiddelde schaaloordelen voor KORTE (n=IO) en LANGE (n=IO) 
zinnen in de verschillende intonatieve versies. 

KORT 
LANG 

ORIG IG STED STIN 
7.82 7.31 6.21 
7.61 7.18 5.71 

6.03 
5.53 

De gegevens in tabel III laten zien dat het verschil tussen KORTE en LANGE 
zinnen groter is in de versies STED en STIN, waar de excursie en de declinatie 
gestandaardiseerd zijn, dan in de versies ORIG en IG, waar de excursie en de de
clinatie gemodelleerd zijn naar het voorbeeld van de spreker. Oat feit suggereert 
dat variatie van excursie en declinatie met name voor langere zinnen zal leiden 
tot verhoging van de acceptabiliteit. 
We kunnen ons nu afvragen waarom zinslengte een rol speelt. Is dat bijvoor
beeld omdat in de versies STED en STIN de declinatie voor de hele zin beregeld 
wordt? Naarmate de zin !anger is, is de kans immers groter dat de spreker de zin 
opknipt in meerdere declinatiestukken. Orn na te gaan of het aantal declinatie
stukken per zin een rol speelt, werden de gemiddelden in de afzonderlijke versies 
berekend over alle zinnen met een declinatiestuk (n=5), en over 6 zinnen met 
meerdere declinatiestukken die dezelfde gemiddelde zinslengte opleverden als de 
zinnen met een declinatiestuk. Tabel IV geeft de resultaten. 

Tabel IV. Gemiddelde schaaloordelen voor zinnen met een declinatiestuk en zin
nen met meerdere declinatiestukken; beide categorieen hebben dezelfde gemid
delde zinslengte (respectievelijk 11.0 en 10.83). 

ORIG IG STED STIN 
EEN DECLINATIESTUK 7.28 7.15 6.15 6.07 

(n=5) 
MEER DECLINATIESTUKKEN 7.89 7.44 6.27 6.00 

(n=6) 

Het blijkt dat zinnen met een declinatiestuk en zinnen met meerdere declinatie
stukken in STED en STIN gemiddeld dezelfde beoordeling krijgen; met andere 
woorden: het beregelen van de declinatie voor hele zinnen, zonder declinatiebreuk 
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op plaatsen waar de menselijke spreker die we) aangebracht heeft, lijkt de accep
tabiliteit niet nadelig te befovloeden. 

Melodische aspecten 

In deze sectie wil ik kort ingaan op twee melodische aspecten van de standaard
intonatie in het experimentele IPO tekst-naar-spraak systeem, namelijk het hoog 
inzetten gevolgd door een niet-finale daling als de klinker van de eerste te ac
centueren syllabe inzet binnen 70 ms na het begin van de spraak, en de "platte 
hoed" op de laatste twee te accentueren woorden voor een prosodische grens. 
In de materiaalsectie heb ik al beschreven dat het momenteel gehanteerde re
cept voor de hoge inzet aangepast werd, omdat het geen acceptabel resultaat 
opleverde, met de toevoeging dat ook het gewijzigde recept niet echt fraaie re
sultaten opleverde. Orn na te gaan of de beoordelers hun oordelen in de STIN 
versie hebben laten befovloeden door de aanwezigheid van zo'n hoge inzet, werd 
het gemiddelde van de zinnen waarin zo'n hoge inzet voorkwam vergeleken met 
het gemiddelde voor een aantal zinnen zonder hoge inzet, die dezelfde gemiddelde 
zinslengte opleverden. Tabel V geeft het resultaat; ter vergelijking worden ook de 
gemiddelden voor de andere versies vermeld. De interactie tussen HOOG /LAAG 
en Versies is significant, F(3,3o)=3.42, p= .03. 

Tabel V. Gemiddelde schaaloordelen voor zinnen met LAGE en HOGE inzet 
(HOGE inzet in STIN versie volgens twijfelachtig recept); beide categorieen 
hebben dezelfde gemiddelde zinslengte (respectievelijk 11.67 en 12.33}. 

ORIG IG STED STIN 
LAGE inzet 7.89 7.24 6.12 6.15 

(n=6} 
HOGE inzet 7.71 7.28 6.29 5.65 

(in STIN} 
(n=6} 

Het recept voor de hoge inzet in de STIN versie leidt volgens deze gegevens inder
daad tot een verminderde acceptabiliteit; in de andere versies is er geen verschil 
tussen de twee groepen zinnen. Deze bevinding geeft derhalve aan dat het recept 
voor de hoge inzet voor verbetering vatbaar is. 
De regels die zijn gei"mplementeerd in het experimentele IPO tekst-naar-spraak 
systeem voorzien in een zogenaamde "platte hoed" op de laatste twee te ac
centueren woorden v66r een prosodische grens, dat wil zeggen een accentverle
nende stijging op het voorlaatste te accentueren woord en een accentverlenende 
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daling op het laatste te accentueren woord, verbonden door een stuk hoge de
clinatie; elk leesteken ( ",", ";", ".") wordt gerealiseerd als een prosodische grens. 
Bij beluistering van de stimuli door Hans 't Hart en mijzelf bleek dat dit recept 
niet in alle gevallen tot een acceptabel resultaat leidde. De volgende gevallen 
werden door ons afgewezen of als twijfelachtig beoordeeld (de lijnen vormen een 
schematische representatie van de intonatiecontour}. 

( 1} hierdoor konden de medewerkers van de vogelwacht veel plaatsen waar 
_/ 

zich olieslachtoffers bevonden, niet bereiken 
-~~--------/ 

(2) het is nog steeds een raadsel waar de olievlek, die de ... 

(3) volgens Harro Brugge, medewerker van het natuurrecreatiecentrum, wordt ... ___ , '~---1 
(4) overal vormt zich op de Waddenzee ijs, soms al ... 

____r--v 
(5) de vogels komen daardoor niet meer langs de Waddendijk 

en verspreiden zich volgens Brugge steeds verder 

(6) 
--r-.JI \__ 

doordat de dieren zich nu verder uit de kust bevinden, 
_/ \ ___ ) 

zijn ze moeilijker te vangen ... 

(7) de olie tast de koudewerende vetlaag van de vogels aan, en dat is ... 

Orn na te gaan of zinnen met zo'n twijfelachtige platte hoed in de STIN ver
sie minder acceptabel gevonden werden dan zinnen waarin geen twijfelachtige, 
of helemaal geen platte hoed voorkwam, werden gemiddelden berekend voor de 
zinnen met zo'n twijfelachtige platte hoed en voor een andere groep zinnen met 
vergelijkbare zinslengte. Tabel VI geeft de resultaten; ter vergelijking warden ook 
de gemiddelden voor de andere versies vermeld. De interactie tussen ACCEP
TABEL/ONACCEPTABEL en Versies is significant, F(3,3o)=9.039, p=.0002. 

Tabel VI. Gemiddelde schaaloordelen voor zinnen met acceptabele, of zonder 
platte hoed ( "ACCEPTABEL") en zinnen met onacceptable of twijfelachtige 
platte hoed ( "ONACCEPTABEL") in STJN versie; beide categorieen hebben 
bij benadering dezelfde gemiddelde zinslengte (respectievelijk 19.25 en 22.17}. 
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ORIG IG STED STIN 
ACCEPTABELE 
PLATTE HOED 7.3 6.86 5.64 5.68 

(n=4) 
ONACCEPTABELE 

PLATTE HOED 7.82 7.39 5.76 5.43 
(in STIN) 

(n=6) 

Post-hoe vergelijkingen met de Scheffe methode wezen uit dat het verschil tussen 
ACCEPTABEL en ONACCEPTABEL voor de STIN versie niet significant was. 
Het lijkt er dus op dat toepassing het standaard recept voor de "platte hoed" in 
zinnen waarin het bij zorgvuldige beluistering tot twijfelachtige contouren leidt, 
de acceptabiliteit niet negatief bei'nvloedt. 

Conclusie 

De uitkomsten van het eerste experiment leiden globaal tot de volgende conclusie. 
Standaardisering van de excursiegrootte en de declinatie leidt tot verminderde ac
ceptabiliteit van langere stukken spraak, met name voor langere zinnen in zo'n 
stuk spraak. Wanneer de excursiegrootte en de declinatie gestandaardiseerd zijn, 
heeft het varieren versus het standaardiseren van de intonatiepatronen geen in
vloed op de acceptabiliteit. Met andere woorden, zolang we de variatie van decli
natie en excursiegrootte niet kunnen beregelen, zal het beregelen van de variatie 
van intonatiepatronen weinig winst opleveren. 
In het materiaal dat in experiment 1 gebruikt werd, werden excursiegrootte en de
clinatie niet onafhankelijk gevarieerd: ofwel ze varieerden beide (in versies ORIG 
en IG), ofwel ze waren beide gestandaardiseerd (in versies STED en STIN). We 
zijn daarom niet in staat vast te stellen hoeveel elk van beide factoren afzon
derlijk bijdraagt tot de beoordeelde acceptabiliteit. Daarom werd een tweede 
experiment uitgevoerd waarin variatie c.q standaardisatie van excursiegrootte en 
declinatie afzonderlijk gevarieerd werden. 

14 



3 Experiment 2 

Van een voorgelezen tekst werden vier intonatieve versies gemaakt. De declinatie 
en excursiegrootte werden onafhankelijk gemanipuleerd. De vraag was hoeveel 
elk van beide factoren afzonderlijk bijdraagt aan de beoordeelde acceptabiliteit. 

Methode 

Materiaal 

De leden van de projectgroep vonden de ingesproken versie van de in experiment 1 
gebruikte tekst minder bruikbaar vanwege de "voorleesintonatie", wat zoveel wil 
zeggen als het steeds terugkomen van hetzelfde intonatiepatroon. Het gebrek a.an 
variatie in intonatiepatronen zou de resultaten van experiment 1 be"invloed kun
nen hebben, met name wat betreft de afwezigheid van verschil tussen de versies 
STED en STIN. Daarom werd besloten voor experiment 2 een and ere voorlezer 
te laten inspreken. 
Orn ook wat inzicht te krijgen in het soort tekst dat bruikbaar is voor het verdere 
onderzoek selecteerde ik drie nieuwe teksten; deze werden op verscheidene plaat
sen aangepast om de "voor-leesbaarheid" te verhogen. 
De spreker las drie teksten elk tweemaal voor. De beste c.q mooist voorgelezen 
tekst werd geselecteerd voor verder onderzoek. Deze tekst bevatte 14 zinnen, de 
gemiddelde zinslengte in woorden was 15.4 (s.d.=9.08) (zie bijlage III). De into
natiecontouren van deze versie werden getranscribeerd met gebruikmaking van 
het transcriptiesysteem van 't Hart c.s. De geselecteerde tekst werd ingelezen in 
de computer en geanalyseerd in A-parameters (30 coefficienten van een hogere 
orde filter). De toonhoogte werd geanalyseerd volgens de harmonischenzeef
methode van Duifhuis & Willems. Waar nodig werden fouten in de toonhoog
temeting en stemloos/stemhebbend fouten gecorrigeerd. Het resultaat van de 
analyse werd gebruikt om de verschillende intonatieve versies van de tekst te 
prod uceren. 
De excursiegrootte van de toonhoogtebewegingen in het origineel en de decli
natie werden opgemeten. De excursiegrootte werd gedefinieerd als de afstand in 
semitonen van het hoogste punt van een beweging tot de declinatielijn. De de
clinatielijn werd getrokken op basis van visuele en auditieve informatie. Omdat 
de declinatielijn een theoretische status heeft, krijgen ook de excursiegrootten 
een theoretische status, wanneer ze gemeten warden met betrekking tot de decli
natielijn. Het trekken van declinatielijnen blijft een wat precaire aangelegenheid: 
de reproduceerbaarheid is minder groat dan wenselijk. In de meeste gevallen 
wijken de verschillende mogelijkheden onderling echter weinig af. 
De excursiegrootte werd gekwantiseerd: in de versies met variabele excursie
grootte varieerde de excursiegrootte van de toonhoogtebewegingen in stappen, 
weergegeven in tabel VII. 
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Tabel VII. Excursiegrootten in originele tekst en gekwantiseerde excursiegrootten 
in versies met variabele excursiegrootte. 

excursiegrootte 
in origineel 

:S 4.5 st 
4.51-7.5 

7.51-10.5 
> 10.51 

gekwantiseerde 
excursiegrootte 

3 st 
6 st 
9 st 
12 st 

In gevallen waarin de gekwantiseerde excursie tot een duidelijk hoorbare afwijking 
leidde ten opzichte van het origineel, werden de declinatie en excursiegrootte in 
het origineel gecontroleerd en, wanneer daar aanleiding toe was, herzien. Het re
sultaat van de analyses werd gebruikt om vier verschillende intonatieve versies van 
de tekst te produceren, resulterend uit de orthogonale manipulatie van excursie
grootte en declinatie (zie schema). De intonatiecontouren werden in alle versies 
gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker, met de beperking dat alleen 
contouren geproduceerd werden die door de lntonatiegrammatica gegenereerd 
kunnen worden. 

declinatie 
volgens standaard 

origineel declinatie 
excurs1e 

volgens origineel IG STD 

standaard 
excurs1e STE STED 

Versie 1 JG: volgens lntonatie Grammatica. In versie IG werden de originele into
natiecontouren vervangen door gestyleerde contouren, bestaande uit een opeen
volging van rechte lijnstukken. Waar in het origineel declinatiebreuken voor
kwamen, werden deze overgenomen in IG. De begin- en eindfrequentie van de 
declinatiestukken werd eveneens overgenomen van het origineel. De excursie
grootte van de toonhoogtebewegingen werd gemodelleerd naar het origineel vol
gens bovenstaande kwantiseringstabel. De oplijning van de toonhoogtebewe
gingen met de segmenten werd afgeleid van de daarvoor geldende receptuur; de 
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helling en de duur van de bewegingen werden aangepast aan de excursiegrootte: 
bewegingen van 3 st duurden 60 ms, bewegingen van 6 st duurden 120 ms, be
wegingen van 9 st duurden 140 ms, bewegingen van 12 st duurden 160 ms. 

Eigenscbappen van IG: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar bet voorbeeld van de spreker; 
* excursie en declinatie (inclusief declinatiebreuken) gemodelleerd naar bet voor
beeld van de spreker, excursie gekwantiseerd; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens recept. 

Versie 2 STE: STandaard excursiegrootte, variabele declinatie. In versie STE 
waren de intonatiecontouren en de declinatie betzelfde als in IG. De excursie
grootte van de toonboogtebewegingen werd gestandaardiseerd met een standaard 
grootte van 6 semitonen. 

Eigenscbappen van STE: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar bet voorbeeld van de spreker; 
* declinatie (inclusief declinatiebreuken) gemodelleerd naar bet voorbeeld van de 
spreker, excursie gestandaardiseerd op 6 st; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens recept. 

Versie 3 STD: STandaard Declinatie, variabele excursiegrootte. In versie STE 
waren de intonatiecontouren en de excursiegrootte van de toonboogtebewegingen 
hetzelfde als in JG. De declinatie werd beregeld per uiting: de eindfrequentie was 
75 Hz, de belling werd berekend volgens de daarvoor geldende duurafbankelijke 
formule. 

Eigenscbappen van STD: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de lntonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 
* excursie gemodelleerd naar bet voorbeeld van de spreker, excursiegrootte ge
kwantiseerd; declinatie gestandaardiseerd: eindfrequentie van uiting 75 Hz, belling 
afhankelijk van duur; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens recept. 

Versie 4 STED: STandaard Excursie en Declinatie. In STED waren de into
natiecontouren dezelfde als in de andere versies. De excursiegrootte werd gestan
daardiseerd op 6 st (zoals in STE), de declinatie werd beregeld voor bele zinnen 
en gestandaardiseerd: eindfrequentie was 75 Hz, de belling werd berekend op 
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grond van de duur (zoals in STD). 

Eigenschappen van STED: 
* geen micro-intonatie; 
* bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
* contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 
* excursie en declinatie gestandaardiseerd: excursie 6 st; declinatie: eindfrequen
tie van uiting 75 Hz, belling afhankelijk van duur; 
* oplijning van bewegingen met segmenten volgens recept. 

Beoordelers. 12 leden en afstudeerders van de spraakonderzoekgroep van het 
IPO, gewend aan het beluisteren van geresynthetiseerde spraak, namen dee! aan 
de beoordeling. 

Procedure. De procedure was identiek aan de procedure gevolgd in experiment 1. 
De beoordeling bestond uit twee delen. Eerst werden de verschillende versies in
tegraal aangeboden, en werd een globaal oordeel gevraagd over de intonatie; ver
volgens werden de versies zin voor zin aangeboden, en werd een oordeel gevraagd 
over de intonatie van de afzonderlijke zinnen. Het oordeel werd uitgedrukt op 
een numerieke, 10 punts-schaal, waarbij 1 staat voor "slecht" en 10 voor "uit
muntend", 5 voor "twijfelachtig" en 6 voor "voldoende" (vgl. het puntensysteem 
op de Nederlandse scholen). 
Ter balancering van volgorde-effecten werden de beoordelers verdeeld in vier 
groepen van elk drie personen; elke groep kreeg de versies te horen in een andere 
volgorde. Alie beoordelers beoordeelden alle versies. De volgorde van de versies 
bij de zin-voor-zin presentatie was steeds gelijk aan de volgorde in de integrale 
presentatie. 
De spraak werd aangeboden via hoofdtelefoons. De geluidssterkte was vastgezet 
op een acceptabel niveau. 
De beoordelers werd gevraagd te beoordelen of zij de intonatie we! of niet "mooi" 
vonden; "mooi" werd gedefinieerd als "zoals u zou willen dat een goede spreker 
voor radio of televisie de tekst zou uitspreken". Gevraagd werd om steeds het 
eerste oordeel te geven; hiervoor was steeds 5 seconden beschikbaar. De hele 
proef, inclusief instructie en nabespreking, duurde 35 minuten. 

Resultaten en discussie 

Dataverwerking 

De data werden verwerkt op dezelfde wijze als in experiment 1: de oorspronkelijke 
schaaloordelen werden gebruikt als data voor de verdere analyses. De data werden 
niet getransformeerd naar het psychologisch continuum: de correlatie tussen de 
gemiddelden voor de afzonderlijke items, berekend op grond van de ruwe data, 
en de Edwards' geconverteerde scores bedroeg .896 (zie figuur 3). 
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Insert figure S 

We zullen eerst de verschillen tussen de versies presenteren en vervolgens nader 
ingaan op geselecteerde aspecten van de resultaten. 

Verschillen tussen versies 

Tabellen VIII en IX geven de (over beoordelers) gemiddelde globale oordelen en 
de gemiddelden voor de zin-voor-zin presentatie per versie. 

Tabel VIII. Gemiddelde oordelen en standaard-deviaties voor de verschillende 
intonatieve versies in de integrale en zin-voor-zin presentatie. 

IG STE STD STED 
Globaal gem. 7.25 7.0 7.25 6.58 

s.d. 1.29 1.28 1.49 1.17 
Zin-voor-zin gem. 7.02 7.04 7.16 6.73 

Tabel IX. Matrix representatie van de resultaten voor de globale en ( tussen haak
jes) zin-voor-zin beoordeling. 

declinatie 
volgens standaard 

origin eel declinatie gem. 

excurs1e IG STD 
volgens origineel 7.25 7.25 7.25 

(7.02) (7.16) (7.09) 

standaard STE STED 
excurs1e 7.0 6.58 6.79 

(7.04) (6.73) (6.88) 

gem. 7.13 6.92 
(7.03) (6.95) 
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In de variantie-analyses werden versies en (in de analyses op de zin-voor-zin 
oordelen) items als "fixed" behandeld. Voor de zin-voor-zin oordelen werden twee 
analyses uitgevoerd: een analyse op items, waarbij de factor beoordelers wegvalt 
( de variantie binnen cellen oplevert), en een analyse op beoordelers, waarbij de 
factor items wegvalt (de variantie binnen cellen oplevert). In de analyse op items 
werden beoordelers als "fixed" factor behandeld. De analyse op globale oordelen 
leverde geen significante interactie op tussen declinatie en excursie, en geen signi
ficante hoofdeffecten. De analyses op de zin-voor-zin oordelen gaven het volgende 
beeld. In de analyse op items was de interactie tussen declinatie en excursie niet 
significant: F(i,n)=2.44, p=.15; de factor items leverde een significant hoofdef
fect op: F(l3,l43)=8.68, p :S: .0001; ook de interacties tussen items en declinatie, 
en items en excursie waren significant: respectievelijk F(l3,143)=2.97, p :S: .001 
en F(l3,l43)=1.89, p=.04). In de analyse op beoordelers waren de volgende inter
acties en hoofdeffecten significant: excursie x declinatie, F(l,l3)=9.ll, p :S: .01; 
beoordelers, F(l 1,143)=27.03, p :S: .0001; beoordelers x excursie, F( 11 ,143)=8.95, 
p :S: .0001; beoordelers x declinatie, F(l1,143)=3.33, p :S: .001; beoordelers x excur
sie x declinatie, F(n,143)=3.92, p=.0001. De interacties van items en beoordelers 
met de experimentele variabelen wijzen erop dat de effecten van de experimentele 
variabelen niet consistent zijn voor alle items en beoordelers, maar per item en 
beoordeler bekeken moeten warden. 

Resultaten voor afzonderlijke items en beoordelers 

Inspectie van de resultaten voor afzonderlijke items wees uit dat de gemiddelde 
oordelen voor versie IG en STE (met variabele declinatie) van zin 4 aanzienlijk 
lager waren dan de gemiddelde oordelen voor versie STD en STED (zie figuur 
4). Bij beluistering van de verschillende versies van zin 4 bleek dat de IG en 
STE versies als gevolg van een te hoge eindfrequentie in combinatie met een 
minder geslaagde intonatiecontour inderdaad niet goed klonken. Voor zin 8 was 
het gemiddelde oordeel voor versie STED aanzienlijk lager dan voor de andere 
versies. Aangezien zin 8 de langste zin is, suggereert dit feit dat in langere stukken 
spraak variatie, hetzij van declinatie, hetzij van excursie, gewenst is. Een analyse 
op de oordelen voor de zeven langste zinnen vertoonde echter hetzelfde beeld als 
de analyse op alle data; deze bevinding levert geen steun voor een relatie tussen 
zinslengte en acceptabiliteit. 

Insert figure 4 

Inspectie van de resultaten van de zin-voor-zin oordelen voor afzonderlijke be
oordelers wees uit dat negen van de twaalf beoordelers de voorkeur gaven aan 
variabele excursie boven gestandaardiseerde excursie; voor vier beoordelers was 
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dit verschil significant; zeven beoordelers gaven de voorkeur aan variabele de
clinatie boven gestandaardiseerde declinatie; slechts voor een beoordeler was dit 
verschil significant. Voor vier beoordelers was de interactie tussen excursie en de
clinatie in de verwachte richting (verwacht werd dat IG, STE en STD een betere 
beoordeling zouden krijgen clan STED). Voor slechts een beoordeler was deze 
interactie significant. 
Tenslotte client vermeld dat er opmerkelijke verschillen waren tussen de verschil
lende groepen beoordelers: de uitspraken van de beoordelers in groep 1 en 2 
waren veel eensluidender ( en in de verwachte richting) clan de uitspraken van de 
beoordelers in groep 3 en 4. Voor dit verschil tussen groepen heh ik geen aan
nemelijke verklaring. 

De tot dusver besproken resultaten samenvattend kunnen we zeggen dat de be
oordelers een lichte voorkeur hebben voor versies waarin tenminste een van de 
gemanipuleerde parameters varieert, en dat er een lichte voorkeur bestaat voor 
variatie van excursiegrootte boven variatie van declinatie: variatie van excursie
grootte levert relatief een grotere verbetering op clan variatie van declinatie. 

Variabele excursiegrootte 

Een vraag die we ons kunnen stellen ten aanzien van variabele excursiegrootte 
is of variatie als zodanig prettig wordt gevonden ( dat wil zeggen: hoe meer vari
atie, hoe betere beoordeling), of dat de feitelijke variatie door de luisteraar wordt 
ge'interpreteerd in termen van een of ander intern regelsysteem (waarbij de feit
elijk aangetroffen variatie beter wordt beoordeeld naarmate deze meer overeen
stemt met wat op grand van het interne regelsysteem verwacht wordt). 
Orn na te gaan in hoeverre we tussen deze alternatieven kunnen beslissen hebben 
we voor voor elk item een gemiddelde berekend over de versies IG en STD (met 
variabele excursiegrootte) en een gemiddelde over de versies STE en STED (met 
standaard excursiegrootte). Tevens werd voor elk item met variabele excursie
grootte de deviatie berekend ten opzichte van 6 semitonen (zijnde de standaard 
excursiegrootte in de STE en STED versies) volgens de formule JL(x - 6) 2 /(n - 1). 
Naarmate de deviatie grater is, wijkt de excursiegrootte in de versies met vari
abele excursiegrootte meer af van de standaard excursiegrootte. Vervolgens werd 
de Pearson product moment correlatie berekend tussen de deviatie per zin en 
bet gemidddelde over de IG en STD versies, en tussen de deviatie per zin en bet 
gemiddelde over de STE en STED versies. De verwachting is dat als variatie per 
se prettig gevonden wordt, we een positieve correlatie zullen vinden tussen de 
mate van deviatie en bet gecombineerde gemiddelde voor de items in versie IG en 
STD; als variatie vergeleken wordt met een intern gegenereerd patroon, clan zullen 
we een negatieve correlatie vinden tussen de mate van deviatie voor de items in 
de versies met variabele excursiegrootte en het gecombineerde gemiddelde voor 
de items in versies STE en STED (waar deze variatie ontbreekt). De correlaties 
bedroegen respectievelijk .16 en -.20. Beide correlaties waren niet significant. Op 
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grand van deze gegevens valt dus niet te beslissen tussen beide alternatieven. 

Vergelijking tussen experiment 1 en 2 

Vergelijking van de gegevens in tabel II en tabel VIII levert op dat zowel voor 
de globale oordelen als voor de zin-voor-zin oordelen de versies in experiment 2 
veel dicbter bij elkaar liggen clan in experiment 1: de "slecbte" versie, namelijk 
versie STED, wordt in experiment 2 veel beter beoordeeld clan in experiment 1 
(respectievelijk 6.58 vs. 5.5 voor de globale oordelen en 6.73 vs. 6.0 voor de zin
voor-zin oordelen), maar versie JG krijgt bij de globale beoordeling in experiment 
2 een lagere waardering clan in experiment 1. Dat de "slecbte" versie STED een 
betere beoordeling krijgt in experiment 2 clan in experiment 1 kan een gevolg zijn 
van de betere spraakkwaliteit van bet materiaal dat in experiment 2 gebruikt 
is; maar dat versie JG in experiment 2 niet in dezelfde mate beter beoordeeld 
wordt, suugereert dat de intonatieve verscbillen tussen de versies in experiment 
2 veel kleiner zijn clan in experiment 1. Vergelijking van de eigenscbappen van 
versies JG en STED in experiment 1 en 2 leert dat versie JG in experiment 2 meer 
gestandaardiseerd was ( en dus minder van versie STED verscbilde) clan versie IG 
en experiment 1 op de volgende twee punten : 
1. de oplijning van toonboogtebewegingen met de segmenten gescbiedde in ex
periment 2 zowel in versie IG als in versie STED volgens recept; in experiment 1 
gescbiedde de oplijning van segmenten in versie STED volgens recept, in versie 
JG naar bet voorbeeld van de spreker; 
2. de excursiegrootte in versie JG in experiment 2 was gekwantiseerd, in experi
ment 1 niet. Mogelijkerwijs beeft de kwantisering in experiment 2 in een aantal 
gevallen tot minder goede resultaten geleid (bijvoorbeeld omdat de grenzen van 
de kwantisatiecategorieeen niet optimaal gekozen zijn); commentaren van de be
oordelers ondersteunen dit vermoeden. 
Combinatie van deze twee factoren kan bijgedragen bebben tot bet geringere ver
scbil tussen JG en STED in experiment 2 clan in experiment 1. 

Conclusie 

De resultaten van experiment 2 laten zien dat spraak waarin de excursiegrootte en 
declinatie gestandaardiseerd zijn, minder acceptabel gevonden wordt clan spraak 
waarin een van beide factoren varieert. Het is niet gelukt duidelijk vast te stellen 
welke van beide factoren bet meest bijdraagt tot de acceptabiliteit, boewel er een 
licbte voorkeur lijkt te bestaan voor de variatie van excursiegrootte. Verder lijkt 
bet erop dat variatie van beide factoren niet leidt tot dubbele winst. Tenslotte 
suggereert een vergelijking van de resultaten van beide experimenten dat ook een 
betere keuze van de kwantiseringsstappen en een geavanceerder beregeling van de 
oplijning van toonboogtebewegingen met segmenten een bijdrage kunnen leveren 
tot een verboging van de acceptabiliteit. 
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4 Tot besluit 

Spraak waarin de declinatie en de excursiegrootte van toonhoogtebewegingen 
gestandaardiseerd zijn, wordt minder acceptabel gevonden clan spraak waarin 
een van beide of beide parameters varieren. Wanneer beide parameters zijn ge
standaardiseerd, levert variatie van de intonatiecontouren van de opeenvolgende 
uitingen geen winst op. Een poging om de acceptabiliteit van synthetische spraak 
te verbeteren zal dus moeten beginnen met bet beregelen van de variatie van ex
cursiegrootte en declinatie. Pas clan is bet zinvol om na te gaan of door de 
aanpassing van de intonatie aan de structuur en inhoud van de opeenvolgende 
zinnen een verdere toename van de acceptabiliteit bereikt kan worden. 

23 



Verwijzingen 

Appels, R. (1985). Een productiemodel voor declinatie en onderzoek naar declina
tie-resets binnen spraakuitingen. lnstituut voor Perceptie Onderzoek, Eindhoven, 
rapport 498. 

Baart, J.L.G. (1987). Focus, Syntax, and Accent Placement. Ongepubliceerd 
proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden. 

Bolinger, D. (1958). A theory of pitch accent in English. Word 14, 109-149. 

Brazil, D., Coulthard, M. & Johns, C. (1980). Discourse Intonation and Teaching 
Language. Longman, Burnt Mill, Harlow, Essex. 

Collier, R. & 't Hart, J. (1981). Cursus Nederlandse Intonatie. Acco, Leuven. 

Edwards, A.L. (1957). Techniques of Attitude Scale Construction. Appleton Cen
tury Crofts, New York. 

Halliday, M.A.K. (1970). A course in spoken English: Intonation. Oxford Uni
versity Press, Oxford. 

't Hart, J. & Cohen, A. (1973). Intonation by rule: A perceptual quest. Journal 
of Phonetics 1, 309-327. 

't Hart, J. & Collier, R. (1975). Integrating different levels of intonation analysis. 
Journal of Phonetics 3, 235-255. 

Keijsper, C.E. (1984). Vorm en betekenis in Nederlandse toonhoogtecontouren. 
Forum der Letteren 25, 20-37,113-126. 

van Katwijk, A. (1974). Accentuation in Dutch. Van Gorkum, Assen. 

Kruyt, J.G. (1985). Accents from speakers to listeners. An experimental study 
of the production and perception of accent patterns in Dutch. Ongepubliceerd 
proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden. 

Pierrehumbert, J. & Hirschberg, J. (1987). The meaning of intonational contours 
in the interpretation of discourse. In: Plans and intentions in communication and 
discourse. SIF Benchmark Series, MIT Press, Cambridge, Mass. 

24 



Bijlage I 
Besmeurde Vogels 

De zoekactie op Terschelling naar met olie besmeurde vogels is dit weekeinde ern
stig bemoeilijkt door de zware sneeuwval zaterdagnacht en zondag. De sneeuw 
stapelde zich op tot een hoogte van ongeveer veertig centimeter. Bovendien werd 
met name op Terschelling veel hinder ondervonden van ijsvorming. Hierdoor kon
den de medewerkers van de Vogelwacht veel plaatsen waar zich olieslachtoffers 
bevonden niet bereiken. Ondanks de barre weersomstandigheden slaagde men er 
in dertig eidereenden te vangen. Opnieuw zijn tientallen vogels dood aangetrof
fen. Honderden vogels wachten op schotsen in de Waddenzee bij een temperatuur 
van tien graden onder nu! op bun eind. 

Het is nog steeds een raadsel waar de olievlek, die de komende weken bij Texel en 
Terschelling aan vermoedelijk duizenden vogels bet !even gaat kosten, vandaan 
komt. De olie is van een lichte soort, en is hoogstwaarschijnlijk niet afkomstig 
uit een olietanker. Er wordt nader onderzoek ingesteld naar de herkomst van de 
olie. De uitslag kan in de loop van de week bekend worden. 

De vervuiling is dinsdag al voor bet eerst gesignaleerd. Toen werden bij bet 
natuurrecreatiecentrum op Texel de eerste bevuilde vogels binnen gebracht. Vol
gens Harro Brugge, medewerker van bet natuurrecreatiecentrum, wordt de si
tuatie voor de dieren door de aanhoudend strenge tot zeer strenge vorst met de 
dag ernstiger. Overal vormt zich op de Waddenzee ijs, soms al een kilometer 
lang. De vogels komen daardoor niet meer langs de Waddendijk en verspreiden 
zich volgens Brugge steeds verder. Doordat de dieren zich nu verder uit de kust 
bevinden, zijn ze moeilijker te vangen en heeft bet vogelopvangcentrum ook geen 
duidelijk beeld meer waar de beesten zich precies bevinden. 

Brugge heeft bet afgelopen weekeinde veel dode vogels van de Waddendijk gehaald. 
Verder zijn veel zwarte zee-eenden, toppereenden en eidereenden ernstig bevuild. 
Door de strenge vorst zullen deze beesten volgens Brugge versneld dood gaan, 
al is bet volgens hem nog een kwestie van we ken. De olie tast de koudewerende 
vetlaag van de vogels aan, en dat is zeker met deze strenge vorst onherroepelijk 
dodelijk. 



Bijlage II 
Receptuur uoor oplijning van toonhoogtebewegingen met segmenten 

De standaard excursiegrootte van bewegingen is 6 semitonen, de standaard duur 
is 120 ms, tenzij anders vermeld. 

type beweging 

accentverlenende stijging 1 

eindstijging 2 

accentverlenende stijging 3 

"overshoot" 5 

accentverlenende daling A: 
* in platte hoed 
* na inclinatie 
* in punthoed (l&A) 
* in combinatie met "overshoot" (5&A) 

niet-finale daling B 
* los voorkomend 
* in punthoed (l&B) 

halve einddaling C 

halve daling E 

geleidelijke stijging 4 

geleidelijke daling D 

inzetmoment 

70 ms voor klinkerinzet 

120 ms voor end of voicing 

50 ms na klinkerinzet, 180 ms, 9 st 

40 ms voor klinkerinzet, 2 st 

20 ms voor klinkerinzet 
vanaf klinkerinzet 
80 ms na klinkerinzet 
vanaf klinkerinzet, 8 st, 160 ms 

vanaf hliRho,iRsot thfl o~ voi, i ""~ 
80 ms na klinkerinzet 

200 ms voor end of voicing, 6.75 st 

60 ms voor klinkerinzet, 60 ms, 3 st 

van einde van voorafgaande tot begin 
van volgende beweging 

idem 



Bijlage III 
Adolphe Sax 

Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon, werd geboren op 6 november 1814 
in Dinant, Belgie. Een jaar later verhuisde het gezin Sax naar Brussel, waar vader 
Charles Joseph blaasinstrumenten repareerde. Zoonlief studeerde fluit en klarinet 
aan het conservatorium in Brussel. Thuis probeerden Sax & Zoon blaasinstru• 
menten te verbeteren. 

Het verhaal wil dat de geboorte van de saxofoon begon met een gaatje extra, dat 
Adolphe in een basklarinet had geprikt. Opgetogen over de klankkleur vertrok 
hij naar Parijs en wist daar de componist Hector Berlioz met zijn saxhoorn te 
betoveren. Vanaf toen waren roem en nijd zijn metgezellen. Orn te bewijzen 
dat zijn saxofoon voller klonk dan een klarinet nam hij de uitdaging aan om met 
vijfenveertig muzikanten, onder wie zeven saxofonisten, op te blazen tegen een 
even groot muziekcorps onder leiding van Carafa, een fel tegenstander van Sax. 
Aanleiding voor dit muzikaal duel was het voornemen van de Franse regering om 
militaire kapellen voortaan ook uit te rusten met de saxofoon. Omgekocht door 
de concurrentie lieten de zeven saxofonisten op het moment supreme niets van 
zich horen. De Belg was gedwongen zelf op de saxofoon te spelen. Even later werd 
de saxofoon voorgoed ingelijfd door de Franse militaire muziekcorpsen. Adolphe 
werd leraar aan het conservatorium in Parijs. Hij overleed aldaar op 4 februari 
1894. 
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Figuur 1. Edwards' geconverteerde score per item (op psychologisch continuum) 
als functie van score per item berekend op basis van ruwe oordelen, gemidde]d 
over beoordelers ( experiment J ). 
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Figuur 2. Scores per item, gemiddeld over beoordelers, voor de afzonderlijke 
versies in experiment L De items staan op de x-as in oplopende lengte. De data
punten zijn voor het gemak met lijnen verbonden. De verbinding van de pun ten 
met lijnen is niet bedoeld om een of ander continuum te suggereren. 
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Figuur 4. Scores per item, gemiddeld over beoordelers, voor de afzonderlijke 
versies in experiment 2. De items staan op de x-as in oplopende lengte. De data
punten zijn voor het gemak met lijnen verbonden. De verbinding van de pun ten 
met lijnen is niet bedoeld om een of ander continuum te suggereren. 




