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Een perceptieve evaluatie van 
een model voor alinea-intonatie 

met synthetische spraak 

A.M.C. Sluijter 

SamenYllttlnc 

Dit ondenoet betreft een pmieptieve evaluatie van een model dat het verloop VID de fQ.eoatour van een aitia, 
beechrijft als functie van de positie VID die uiting iD de alinea. Voor de perceplieve evaluatie werd pbnlik 1e

maakl VID syntbetiscbe spraak. Een discrimiDatie-experimeor wees uit dat luisteraars perceptief CIDdencbeid toodell 

mata tussen uitingen die de verschillende posities repretemeerden. Bovendien bleet alt een ideodficed..xperi

mena dat luisteraan iD ltUl wuen deze uitingen te relateren uo alinea-posities. ID een lullle experimeDl werd de 

natuurlijkheid beoordeeld VID verschillende versies VID een tekst al of met voomen VID alinea-inloaatie. Het bleek 

dat aliDea-iotcmatie in combinatie met uopassingen voor promiDenlieveJboudiDgen en declinatieasets per 

acceptabele spraak voor de luisteraars opleverde. 

Abstract 

'Ibis research concems a perceptive evaluation of a model tbat describes the cx,mse of the PO-curve of ID uttel'IDCe 

as a function of tbe positioo of tbat uneraoce in a paragnph. Synthetic speech bas been used for tbis ~ve 

evaluation. A discrimination experiment lhowed tbat listeners were able to dilCrimmate between uttennces 

repreleDling the different positioos iD tbe paragnph. funbennore ID ideolification experiment lhowed tbat litteners 

were a1so able to relate these unerances to paragnpb positioos. In a last experiment the acceptability of different 

versioos of a text witb 1Dd without paragnpb iDlonation was judged. lt was concluded tbat paragraph àdoaalioo in 
combinatioo witb adaptations for p10minence variations and declination resets gave the best resulta. 

1 INLEIDING 

Teksten zijn geen opeenvolgingen van geïsoleerde uitingen. Er zijn namelijk 

intonatieve verschillen tussen uitingen aan het begin van een tekst en aan het eind 

van een tekst. Dat was het uitgangspunt voor onderzoek naar de productie van 

tekstintonatie bij voorgelezen spraak. Dat onderzoek (Sluijter, 1990) is uitgevoerd 

voorafgaand aan dit onderzoek en heeft aanleiding gegeven tot het huidige onder

zoek naar de perceptie van difoonspraak voorzien van alinea-intonatie. 
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Ook in het vorige onderzoek werd er een perceptie~xperiment uitgevoerd. Het 

ging hierbij om natuurlijke spraak. De resultaten wezen uit dat luisteraars in staat 

waren zinnen te classificeren naar de positie in de alinea. Het ging hierbij om drie 

posities: alinea-initiëel, alineamediaal en alineafinaal. Metingen suggereerden dat de 

classificatie door de luisteraars aangebracht, gerelateerd kon worden aan de verschil

len in het verloop van de FO-comour. Op grond van de bevindingen is een model 

geformuleerd dat de int~natie beschrijft van zinnen in grotere teksteenheden, 

namelijk alinea's. In hoofdstuk 2 zal ik een overzicht geven van de experimenten en 

resultaten van het onderzoek van Sluijter (1990), die hebben geleid tot het model 

voor alinea-intonatie. 

Het is de bedoeling van het huidige onderzoek aan de hand van een aantal 

onderzoeksvragen een perceptieve evaluatie uit te voeren van het ontwikkelde alinea

intonatie-model. De experimenteel te onderzoeken vragen, die ik zal bespreken in 
hoofdstuk 3, hebben aanleiding gegeven tot een drietal experimenten die in hoofd

stuk 4 tot en met 6 besproken zullen worden. Het gaat hierbij om een discriminatie

experiment, een identificatie~xperiment en een experiment waarin de acceptabiliteit 

van de gemodelleerde intonatie aan de hand van een complete tekst wordt beoor

deeld in relatie tot drie andere versies van dezelfde tekst. 
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2 HET ONSTAAN VAN HET MODEL VOOR ALINEA-IN
TONATIE 

2.1 Inleiding 

Het onderzoek van Sluijter ( 1990) had als doel een beschrijving te geven van het 

PO-verloop in natuurlijke spraak voor grotere teksteenheden dan de zin. In navolging 

van Lehiste (1980) werd als teksteenheid de alinea gekozen. 

Teksten zijn geen opeenvolgingen van geïsoleerde zinnen. Er zijn namelijk 

intonatieve verschillen tussen zinnen afhankelijk van hun positie in de tekst. De 

huidige situatie voor kunstmatige spraak is echter dat wanneer een complete tekst 

gegenereerd wordt met behulp van het huidige intonatiemodel, waarin geen reke

ning gehouden wordt met de positie van de zin in de tekst, alle zinnen voorzien 

worden van een intonatiecontour waarvan de excursiegrootte van de verschillende 

bewegingen afhankelijk is van de lengte van de zin, de positie van het accent in de 

zin en het totaal aantal accenten in de zin. De eindfrequentie van iedere zin is 75 

Hz. 
In het onderzoek is het verloop van de FO in alinea's in natuurlijke, voorgelezen 

spraak bestudeerd. Onder een alinea werd een als zodanig door de schrijver 

gemarkeerde teksteenheid verstaan. De intonatie van een alinea werd beschreven aan 

de hand van het verloop van de basislijn, de toplijn en de afstand tussen die twee 

in de zinnen die op de verschillende plaatsen in de alinea stonden. 

Onder basislijn verstaan we de lijn die de frequentieminima in een toonhoogtecon

tour met elkaar verbindt, waarbij de frequentie is uitgezet op een logaritmische 

schaal. Een voorbeeld staat in figuur 1 op pagina 6. Uitingen kunnen ook bestaan 

uit meerdere stukken, die ieder een eigen basislijn hebben. 

s 



.... ······.··.:• ...... 
.·· 

· ... • ..• 

·-··-
·-. · .. -- . ... ..... 

Figuur 1: De basislijn wordt weergegeven door de rechte lijn door de frequen
tieminima van de toonhoogtecontour; de frequentie is op een logaritmische schaal 
weergegeven. 

Onder toplijn verstaan we de lijn die de frequentiemax.ima met elkaar verbindt. Zie 
figuur 2 op pagina 6. Een uiting kan ook bestaan uit meerdere stukken, elk met een 
eigen toplijn. We gaan hier niet in op problemen met betrekking tot het vinden van 

basis- en toplijn, zie daarvoor Sluijter (1990) 

. . 

.•···· ..• 

. .... _. 
-♦---.···· ·-·.· .•··· . 

· .. •. 

Figuur l: De toplijn wordt weergegeven door de rechte lijn door de frequen
tiemaxima van de toonhoogtecontour,· de frequentie is op een logaritmische schaal 
weergegeven. 

De afstand tussen toplijn en basislijn wordt uitgedrula in semitonen. 
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2.2 De onderzoeksvragen 

Om een beschrijvend model van alinea-effecten op zinsintonatie op te stellen moest 

een aantal variabelen bepaald worden: 

1. De toonhoogte van de eerste en de laatste piek. 
2. Het gemiddeld verloop van de declinatie, uitgedrukt in het verloop van top- en 

basislijn. 

3. De range: de afstand tussen top- en basislijn uitgedrukt in semitonen. 

Nagegaan werd of er op grond van de positie in de alinea verschillen gemeten 

konden worden. Deze te onderzoeken variabelen hebben aanleiding gegeven tot de 

volgende drie experimenten: 

1. E.en perceptie-experiment 

2. E.en schriftelijk experiment met betrekking tot de indeling in alinea's. 

3. Akoestische analyse van daarvoor geschikte zinnen. 

Om deze experimenten te kunnen uitvoeren is de positie van een aantal 'doelzinnen' 

in teksten gemanipuleerd. Deze doelzinnen werden gebruikt voor de metingen. 

De zal in het vervolg van dit hoofdstuk eerst het ontstaan van het tekstmateriaal 

bespreken en daarna van elk van de experimenten een kone beschrijving geven. 

Daarna volgt een beschrijving van het model dat op grond van die experimenten is 
geformuleerd. Tot slot zal ik in de laatste sectie van dit hoofdstuk uiteenzetten op 

wat voor manier de resultaten aanleiding hebben gegeven tot het huidige onderzoek. 

2.3 Het materiaal 

Aan de hand van een corpus teksten dat is gebruikt in het kader van het SPIN

programma 'Analyse en synthese van spraak' voor het project INTO, werden tien 

teksten geselecteerd. Deze teksten werden zodanig bewerkt dat van iedere tekst vier 

versies ontstonden. De overeenkomsten tussen de teksten waren als volgt: 
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1. Alle teksten bestonden uit drie alinea's. 

2. De doelzin stond altijd in de tweede alinea. 

3. De eerste en de laatste alinea waren in alle versies gelijk. 

4. De tweede alinea bestond altijd uit vijf zinnen. 

5. Deze vijf zinnen waren in de vier versies van een tekst zoveel mogelijk 
gelijk. 

De versies verschilden met betrekking tot de posities van de doelzin. De doelzin 
was op alle posities steeds gelijk. De posities waarop de doelzin in de verschillende 

versies van de teksten stond waren de volgende: 

1. De eerste positie 

2. De tweede positie 
3. De vierde positie 
4. De vijfde, tevens laatste positie 

In bijlage 1 staan vier verschillende versies van de tweede alinea van 6én tekst. 

In totaal waren op deze manier 10 teksten met ieder vier versies ontstaan. 
Alle teksten werden voorgelezen door twee mannelijke sprekers met ruime 

ervaring in voorlezen. In totaal las iedere spreker 40 teksten: vier versies van tien 
verschillende teksten. De teksten werden zodanig gerangschila dat achter elkaar een 
willekeurige versie van tekst 1 tot en met 10 werd voorgelezen. Om de tien teksten 
kreeg de lezer een dus qua inhoud vergelijkbare tekst. Gezien de achtergrond van de 

lezers was dit geen bezwaar. Alle doelzinnen werden ook eenmaal in isolatie 
voorgelezen. Om de metingen te vemchten en de experimenten uit te voeren werden 
de doelzinnen geïsoleerd uit de teksten en digitaal opgeslagen. 

2.4 Het perceptie-experiment 

Het perceptie~xperiment werd opgezet om te bepalen of luisteraars het verschil 

hoorden tussen zinnen afkomstig van verschillende posities in de alinea. Daarmee 
kon tevens bepaald worden of het zinvol was metingen te venichten aan de gepro

duceerde spraak. 

Tien proefpersonen van de afdeling Horen en Spraak op het I.P.O. kregen de 

verschillende zinnen aangeboden. Ze kregen veertig zinnen aangeboden in tien 

blokken van vier zinnen. Eén blok bestond uit vier versies van de doelzin op de 
verschillende posities uitgesproken. Ze konden de zinnen per blok in een wil-
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lekeurige volgorde beluisteren en zo vaak als ze nodig vonden. De proefpersonen 

moesten aangeven waar in de alinea de zin oorspronkelijk gestaan had. De resul
taten werden per spreker in een verwaningsmatrix weergegeven. Deze verwar

ringsmatrix zien we voor spreker 1 als tabel 1 op pagina 9 en voor spreker 2 als 

tabel 2 op pagina 10. Luisteraars waren zeer goed in staat de eerste en laatste 

zinnen van een alinea als zodanig te classificeren. We zien echter dat de luisteraars 
niet in staat waren het verschil te horen tussen de tweede positie en de vierde posi

tie. Wanneer deze posities als 6én middencategorie beschouwd werden trad met 

name voor spreker 1 een aanzienlijke verbetering op. 

SPREKER 1 

POSITIE 1 2 4 5 

"1" 73 7 15 4 

"2" 21 29 47 6 

"4" 5 44 29 20 

"5" 1 20 9 70 

'l'O'l'AAL 73 149 70 
COIUU!:C'l' 

Tabel 1 Verwarringsmatrix voor spreker 1. Kolommen: de werkelijke positie; rijen: 
de toegekende positie. In de onderste rij vinden we het aantal correcte oordelen per 
positie voor een totaal van 100 oordelen per zin, waarbij de middencategorie is 
samengevoegd tot één categorie en daarmee een totaal van 200 oordelen bevat. 
(Deze waarden komen overeen met de waarden op de diagonaal van een tabel met 
2 en 4 als één categorie). 
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SPREKER 2 

POSITIE 1 2 4 5 

"1" 48 24 25 5 

"2" 31 27 27 13 

"4" 15 26 39 18 

"5" 6 23 8 64 

TOTAAL 48 119 64 
CORUCT 

Tabel 2 Verwa"ingsmatrix voor spreker 2. Kolommen: de werkelijke positie: rijen: 
de toegekende positie. In de onderste rij vinden we het aantal correcte oordelen per 
positie voor een totaal van 100 oordelen per zin, waarbij de middencategorie is 
samengevoegd tot één categorie en daarmee een totaal van 200 oordelen bevat. 
(Deze waarden komen overeen met de waarden op de diagonaal van een tabel met 
2 en 4 als één categorie). 

Er was een duidelijk verschil tussen de twee sprekers: gemiddeld 73% correct voor 
spreker 1 en 58% correct voor spreker twee, uitgaande van 6én middencategorie. 
Luisteraars hoorden dus het verschil gezien de gokkans van 25% voor de eerste en 
de laatste positie en 50% voor de middenposities, maar afhankelijk van de spreker 
was dit beter of slechter te classificeren. Ook per zin traden grote verschillen op. Er 
waren acht zinnen die in het perceptie-experiment meer dan 75% correct scoorden. 
Dit waren er drie van spreker 2 en vijf van spreker 1. Om te bekijken of in die 
gevallen waarin de luisteraars niet in staat waren 75% correct of meer te scoren, dat 
eventueel lag aan een slechte schriftelijke alineaindeling was het volgende experi
ment opgezet. 

2.5 Het alinea-indelings-experiment 

Om de uiteenlopende resultaten van het perceptie-experiment te verklaren voor de 
10 zinnen afzonderlijk en om te kijken of de alinea-indelingen acceptabel waren is 
tegelijkenijd met het perceptie-experiment een schriftelijk experiment opgezet. In de 
verschillende versies van de teksten werd de alineaverdeling weggelaten en alle 
werden zinnen apan afgedrukt. Elke versie werd voorgelegd aan tien beoordelaars. 
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Eén beoordelaar beoordeelde alle versies van de tien verschillende teksten waarin de 

doelzin op dezelfde positie stond. De taak was om per zin aan te geven op een 

schaal van 1-10 hoe geschikt de proefpersonen de zin vonden om als alinea-begin te 

fungeren. Alinea-initiële zinnen moesten een zo hoog mogelijk cijfer krijgen. alinea

mediale en -finale zinnen een zo laag mogelijk cijfer. Voor alle ziMen werd per 

versie het gemiddelde berekend over alle proefpersonen. Per versie was er een 

aantal zinnen waarvoor het belangrijk was wat voor cijfer ze kregen. In tabel 3 op 

pagina 12 vinden we deze zinnen per versie geordend met daarbij het gemiddelde 

cijfer dat deze zinnen toegekend kregen. De onderstreepte zinnen in tabel 3 op 

pagina 12 zijn de doelzinnen. In de linkerkolom voor alle zinnen samen. in de 

rechterkolom voor de 8 zinnen die meer dan 75% correct scoorden in het per

ceptie-experiment. 
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Versie 1: 

1. Laatste zin alinea 1 

2. Eerste zin alinea 2 

3. Tweede zin alinea 2 

Versie 2: 

1. Laatste zin alinea 1 

2. Eerste zin alinea 2 

3. Tweede zin alinea 2 

4. Derde zin alinea 2 

Versie 3 

1. Derde zin alinea 2 

2. Vierde zin a)inea 2 

3. Laatste zin alinea 2 

4. Eerste zin alinea 3 

Versie 4 

1. Derde zin alinea 2 

2. Vierde zin alinea 2 

3. Laatste zin alinea 2 

4. Eerste zin alinea 3 

ALLE 8 BESTE 

1 1 
7 7 
3 3 

2 

7 
3 
2 

3 
4 

2 

9 

2 
3 
3 
8 

2 
7 

4 
2 

2 
4 

2 
8 

1 
2 

3 
8 

Tabel 3: De belangrijkste zinnen per versie met de gemiddelde toegekende schaal
waarde op een schaal van 1-10, die uitdrukt hoe geschikt de zinnen zijn om als 
alineabegin te fungeren. De onderstreepte zinnen zijn de doelzinnen. ln de linkerko
lom voor alle zinnen samen, in de rechterkolom voor de 8 zinnen die meer dan 
75% correct scoorden in het perceptie-experiment. 

Hieruit kon afgeleid worden dat de alinea-indelingen zoals die in de geschreven 

teksten waren aangebracht acceptabel waren. Afwijkende oordelen uit het perceptie

experiment konden niet gerelateerd worden aan slechte alinea-indelingen. Het maakte 

bovendien vrijwel niets uit voor de gemiddelden of deze voor alle zinnen samen of 

uitsluitend voor de acht beste zinnen werden genomen. 

In combinatie met het perceptie~xperiment kon daarom globaal genomen 

gezegd worden dat alinea's als prosodische eenheden gerealiseerd worden. Dit geldt 

echter hoofdzakelijk voor spreker 1. Voor de akoestische analyse werden alleen die 
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acht zinnen gebruikt die in het perceptie~xperiment meer dan 75% cotTeCt scoorden. 

Dit waren er drie van spreker 2 en vijf van spreker 1. 

2.6 De akoestische analyse 

Van elke versie van de acht geselecteerde zinnen werden waarden bepaald voor de 

volgende variabelen: de eerste PO-piek, de laatste FO-piek en het verloop van basis

en toplijn. Voor de bepaling van het model bleken uiteindeliJ'k alleen het verloop 

van top- en basislijn belangrijk. De waarden van de eerste PO-pieken waren name

liJ'k geheel in overeenstemming met het beeld dat op grond van het verloop van top-

en basislijn hierover ontstaat. De waarden van de laatste pieken leverden slechts 
weinig bruikbare resultaten op. Van top- en basislijn werden per zin de begin- en 

de eindfrequentie bepaald. Wanneer een zin uiteenviel in twee declinatiestukken 

werd voor de beginfrequentie het eerste stuk genomen en voor de eind.frequentie het 

tweede stuk. 

2.6.1 DE TOPLIJN 

De resultaten voor de toplijn worden weergegeven in tabel 4 op pagina 13. Deze 

resultaten zijn gemiddelden voor alle 8 zinnen. 

pos BFR EFR 

l 208 129 

2 184 126 

4 173 133 

5 160 116 

ISO 204 115 

Tabel 4: De waarden voor begin- en eindfrequentie in Hz van de toplijn gemiddeld 
over alle 8 zinnen. 

De data waren input voor twee eenweg-variantie-analyses met respectievelijk 

beginfrequentie en eindfrequentie als athankelijke variabele en voor beide de positie 

als onafhankelijke variabele. Het resultaat was voor de beginfrequentie significant 

<F.aa = 13.7, p < 0.005). Voor de eindfrequentie was het resultaat niet significant 
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(F.,,.= 1.5, p = 0.24). Een Newman-Keuls posthoc-analyse wees uit dat met een 

overschrijdingskans van 5% de volgende categorieën voor de beginfrequentie 

onderscheiden konden worden: 

1. Zinnen op de eerste positie 

Zinnen in isolatie 

2. Zinnen op de middenposities 

3. Zinnen op de laatste positie 

2.6.2 DE BASISLIJN 

De resultaten voor de basislijn worden weergegeven in tabel 5 op pagina 14. Deze 

resultaten zijn ook hier de gemiddelden voor alle 8 zinnen. 

pos BFR EFR 

1 125 79 

2 107 82 

4 100 78 

5 90 75 

ISO 106 83 

Tabel 5: De waarden voor begin- en eindfrequentie in Hz van de basislijn gemid
deld over alle 8 zinnen. 

Deze data werden ook gebruikt als input voor twee eenweg-variantie-analyses met 

respectievelijk beginfrequentie en eindfrequentie als afhankelijke variabele en voor 

beide de positie als onafhankelijke variabele. Het resultaat was voor de beginm

quentie significant (F.,,. = 10.7, p < 0.005). Voor de eindftcquentie was het resul

taat niet significant (F'lll = 2.15, p = 0.09). Voor de beginfrequentie werd weer een 

Newman-Keuls post-hocanalyse uitgevoerd. Ook de beginfrequentie van de basislijn 

bleek bij een overschrijdingskans van 5% in te delen in drie categorieën: 

1. Zinnen op de eerste positie 

2. Zinnen op de middenposities 

Zinnen in isolatie 

3. Zinnen op de laatste positie 
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Opvallend was dat de zin in isolatie dezelfde beginfrequentie voor de toplijn had als 
een zin op de eerste positie en dezelfde beginfrequentie voor de basislijn als zinnen 

op de middenposities van de alinea. 

De range in semitonen bleek vrijwel gelijk te zijn op alle posities in de alinea. Met 

behulp van deze gegevens werd een model opgesteld voor de intonatie van alinea's. 

Dit zal ik in de volgende sectie bespreken. 

2.7 Het model 

De conclusies van het onderzoek waren dat er sprake was van tekstintonatie, waarbij 

de totale range vrijwel constant bleef en de inzet van top- en basislijn afnam naar 

het einde van de alinea en daarbij voor beide uiteenviel in drie categorieën. Voor 

het verloop van de toplijn krijgen we dan het volgende model: 

1. De eind.frequentie is constant: 125 Hz 
2. De inzetfrequentie valt uiteen in drie categorieën: 

- de eerste zin en de zin in isolatie: 205 Hz 
- de middenzinnen: 180 Hz 
- de laatste zin: 160 Hz 

Voor de verloop van de basislijn laijgen we: 

1. De eind.frequentie is constant: 80 Hz 
2. De inzetfrequentie valt uiteen in drie categorieën: 

- de eerste zin: 125 Hz 
- de middenzinnen en de zin in isolatie: 105 Hz 

- de laatste zin: 90 Hz 

2.8 De relatie tot het huidige onderzoek 

Het model is ontworpen om te dienen als verbetering voor het huidige in

tonatiemodel voor difoonspraak, waarin geen rekening gehouden wordt met de 

positie van een zin in de alinea. Een perceptieve evaluatie van het hierboven 

geschetste model met behulp van difoonspraak is daarom zeer gewenst. In het 
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perceptie-experiment zoals dat uitgevoerd was, werd natuurlijke spraak gebruikt met 

mogelijke andere correlaten van alinea-positie, waaronder bijvoorbeeld duur. De 

vraag is of als duur en eventuele andere factoren constant gehouden worden de PO

manipulaties nog waarneembaar zijn. Het huidige onderzoek is daarom een vervolg 

op het hiervoor beschreven onderzoek. Gekeken zal worden in hoeverre luisteraars 

in staat zijn de intonatieve verschillen te horen wanneer deze zijn aangebracht bij 

difoonspraak. Bovendien zal worden nagegaan in hoeverre alinea-intonatie de natuur

lijkheid van de spraak ten goede komt. 
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3 EXPERIMENTELE VRAGEN EN OPZET 

3.1 De onderzoeksvragen 

In het onderzoek dat in het vorige hoofdstuk werd besclueven stond uitsluitend de 

FO centraal. De resultaten van het perceptie-experiment wezen op het bestaan van 

alinea-intonatie; er kon echter niet nagegaan worden in hoeverre duur- en ac

centverschillen mede bepalend zijn geweest voor de perceptie-oordelen. 

Het is de bedoeling van het huidige onderzoek een perceptieve evaluatie van het 

model uit te voeren voor synthetische spraak. Bovenstaande factoren worden daarbij 

onder controle gehouden. We verwachten op grond van het voorafgaande onderzoek 

dat het verloop van de FO een belangrijke rol speelt in de perceptie van de 

prosodische realisatie van tekststructuur. 

De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: 

1. Kunnen luisteraars discrimineren tussen zinnen die verschillen in het verloop van 

de basislijn en de toplijn volgens het model dat is opgesteld voor alineaintonatie? 

2. Kunnen luisteraars alineaposities relateren aan de verschillende stimuli waarvan 

op grond van het discriminatie-experiment is gebleken dat ze perceptief onderscheid

baar zijn? 

3. Hebben luisteraars voorkeur voor teksten voorzien van alineaintonatie of zijn ze 

even tevreden over het model dat nu gebruikt wordt, waarin geen regels voor 

alineaintonatie zijn opgenomen? 

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn 3 experimenten opgezet: 

1. Een discriminatie-experiment 

2. Een identificatie-experiment 

3. Een experiment waarin de proefpersonen hun voorkeur moeten aangeven voor 

verschillende versies van een tekst 
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3.2 De structuur van het onderzoek 

Volgens het model waren er vier verschillende combinaties van top- en basislijn 

mogelijk. Drie om posities in de alinea weer te geven, alineainitiëel, alineamediaal 

en alineafinaal. Eén die het verloop voor een zin in isolatie weergeeft. Om onder

zoeksvraag 1 te beantwoorden, namelijk of luisteraars perceptief onderscheid kunnen 

maken tussen deze vier verschillende contouren in difoonspraak, is experiment 1, het 

discriminatie-experiment, opgezet. 

Als uit het discriminatie-experiment zou blijken dat de verschillende contouren 

perceptief onderscheidbaar zijn, kan onderzoeksvraag 2 onderzocht worden. Hiervoor 

is experiment 2, een identificatie-experiment, opgezet. 

Zowel voor het discriminatie- als het identificatie-experiment is het nodig een 

aantal zinnen met behulp van difonen te synthetiseren. Eenzelfde zin werd zodanig 

van een PO-contour voorzien dat er vier versies ontstonden, die de voorspellingen 

van het model voor de drie alineaposities en de zin in isolatie venegenwoordigden. 

De volgende factoren worden daarbij voor alle versies constant gehouden: 

1. Duuropbouw binnen woorden 

2. Duur van de hele zin 

3. Tempo 

4. Positie van de toonhoogtebewegingen 

S. Amplitude 

Ter afsluiting van het onderzoek rijst dan nog een laatste vraag, namelijk onder

zoeksvraag 3. Experiment 3 is opgezet om de vraag te beantwoorden of luisteraars 

er inderdaad de voorkeur aan geven gesynthetiseerde teksten te beluisteren voorzien 

van een regelset voor alinea-intonatie. 

3.3 Prominentie-aanpassingen, declinatie en declinatie-resets 

Het huidige tekst-naar spraaksysteem bevat geen voorzieningen voor alinea-intonatie. 

Wel doet dit model een aantal andere aanpassingen die de spraak natuurlijker doen 

klinken. 

1. Het systeem heeft regels voor de grootte van de toonhoogtebewegingen die leiden 

tot prominentieverschillen tussen de verschillende accenten. 

2. De declinatie wordt niet berekend voor de hele zin, maar per frase 

(intonatiefrase ), met resets op frasegrenzen. Er is geen sprake van vaste beginfre-
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quenties voor zowel top-als basislijn: De beginfrequentie is afhankelijk van de duur 

van een frase. De eindfrequentie is afhankelijk van de positie van de frase in de 

zin. Dit model lijkt redelijk te voldoen voor losse zinnen (zie Terken 1989). Voor 

meer details over dit model verwijs ik naar Terken (1990). 

In figuur 3 op pagina 19 zien we een voorbeeld voor een zin met in totaal S 
geaccentueerde syllaben met een intonatiecontour volgens het model van Terken 

(1990). De laatste twee accenten zijn gerealiseerd in een platte hoed. De prominen

tieverschillen zijn duidelijk zichtbaar. (Zou er in figuur 3 een zelfde frase achteraan 

komen die deel uitmaakt van dezelfde zin, dan vindt er een declinatiereset plaats.) 

In figuur 4 op pagina 20 zien we dezelfde frase volgens het alineaintonatiemodel. 

Er is sprake van een nauwelijks waarneembare convergentie tussen top- en basis

lijn; er zijn geen prominentieversclûllen tussen de accenten. Het alinea-intonatie

model produceen ook geen declinatieresets voor zinnen bestaande uit meerdere 

frasen. (In figuur 4 zou wanneer sprake was van twee frasen het verloop van top

en basislijn niet wijzigen ten opzichte van een zin bestaande uit 66n frase.) 

6 .ost. 

Figuur 3: Frase met 5 geaccentueerde syllaben. De accenten gerealiseerd volgens 
het huidige intonatiemodel. Hierbij is de beginfrequentie van de basislijn afhankelijk 
van de duur van de frase. De eindfrequentie van de basislijn is 75 Hz voor een 
finale frase, 90 Hz voor een niet-finale frase. De getallen geven de excursiegroone 
in semitonen (st). 
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Figuur 4: Frase met 5 geaccentueerde syllaben. De accenten zijn gerealiseerd 
volgens het alinea-intonatiemodel. De beginfrequentie van top- en basislijn is 
afhankelijk van de positie van de frase in de alinea. De eindfrequentie van de 
toplijn is 125 Hz, van de basislijn 80 Hz. 

In de eerste twee experimenten was de natuurlijkheid van de spraak niet aan de 
orde, maar ging het erom of luisteraars verschillen konden horen. Bij het beluisteren 
van de spraak bleek de grote excursie van de accenten de natuurlijkheid niet echt 
ten goede te komen. 

Het lijkt daarom zinvol het model voor alinea-intonatie eventueel uit te breiden 

met maatregelen die voor losse zinnen bijdragen aan de natuurlijkheid. De volgende 
experimenteel te onderzoeken vraag vloeit hieruit voon: 

4. Moet voor het verlaijgen van natuurlijkere spraak het model voor alinea-intonatie 

uitgebreid worden met voorzieningen voor prominentie-verschillen en declina
tieresets? 

Deze vraag wordt eveneens onderzocht in experiment 3. Prominentieaanpassingen 

gecombineerd met declinatieresets zullen zowel in combinatie met alineaintonatie als 

afzonderlijk in een tekst aangebracht worden. 
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4 HET DISCRIMINATIE-EXPERIMENT 

4.1 Vraagstelling 

In het discriminatie-experiment is nagegaan of luisteraars in staat waren het verschil 

te horen tussen de vier verschillende contouren, zoals die in het model voor alinea
intonatie geformuleerd zijn. Het gaat hierbij om drie contouren die een positie 

binnen de alinea weergeven: de eerste positie, de middelste posities en de laatste 

positie. Er is één contour die een zin in isolatie representeert. Voor een beschrijving 

van de akoestische verschillen tussen de verschillende posities verwijs ik naar 
paragraaf 2. 7. 

4.2 Methode 

4.2.1 MATERIAAL 

Er zijn twee zinnen gemaakt met behulp van de Zelle-difonen. Deze zinnen bestaan 

elk uit één prosodische frase. De zinnen zijn voonien van de vier verschillende 

contouren volgens het alinea-intonatiemodel. Het gaat om de volgende zinnen: 

1. Bewaarders voelen zich door de overheid in de steek gelaten. 

2. Maandag is de onderwiisinspectie in Leiden aan een onderzoek begonnen. 

De woorden waarop de accenten vallen zijn onderstreept. 
Zin 1 bevat 3 accenten en de realisatie daarvan geeft veel infonnatie over de top

lijn. Zin 2 bevat 4 accenten en de realisatie daarvan geeft veel informatie over de 
basislijn. De difonen zijn met behulp van LPC-10 geresynthetiseerd. De bemonste

ringsfrequentie bij analyse en resynthese was 10 kHz (afsnijfrequentie van het filter 

was 4.8 kHz). Het aantal bits per bemonstering van de amplitude was 12. De duren 

van de fonemen zijn niet gestandaardiseerd. De difonen hebben een stan
daardframeduur van 10 ms. Manipulaties van de duur hebben plaatsgevonden op het 

gehoor om de kwaliteit van de spraak te verbeteren. Meer informatie over deze 

difonen vinden we in Van Bezooyen (1988). De duur van zin 1 is 2836 ms., de 

duur van zin 2 is 3159 ms. In figuur 5 op pagina 23 zijn de vier mogelijke con
touren voor de intonatiecontour met drie accenten voor zin 1 afgebeeld. Accenten 

zijn gerealiseerd op bewaarders, overheid en steek. In figuur 6 op pagina 24 zien 
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we de intonatiecontour voor zin 2. De geaccentueerde woorden zijn maandag, 
onderwijsinspectie, Leiden en onderzoek. 
De contouren voor zin 1 en zin 2 worden normaliter niet allebei standaard door het 

programma DS (difoonspraak) gegenereerd. Ze zouden anders beide evenveel 

infonnatie over top- en basislijn bevatten. Dit zou de resultaten beïnvloed kurulen 

hebben omdat het model voor de zin in isolatie gebruik maakt van de basislijn van 

de middenpositie en de toplijn van de eerste positie. 
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Figuur 5: 'Bewaarders voelen zich door de overheid in de steek gelaten'. Van 
boven naar beneden staan de contouren voor resp. de eerste, de middelste en de 
laatste positie in de alinea. De onderste geeft de zin in isolatie weer. Horizontaal: 
de tijdsas. Vertikaal de frequentie logaritmisch weergegeven. 
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Figuur 6: 'Maandag is de onderwijs inspectie in Leiden aan een onderzoek 
begonnen'. De hier afgebeelde contour is die voor de eerste positie in de alinea. 

4.2.l PROCEDURE EN PROEFPERSONEN 

Het experiment is per zin uitgevoerd als een two interval-two alternative forced 
choice-experiment (212AFC). Uit de vier verschillende contouren per zin konden 6 

paren gevormd worden. Er werden geen paren a-a of b-b aangeboden. Het expe
riment bestond voor elke zin uit 6 runs: ieder paar een apane run. De luisteraars 

kregen de volgorde a-b of b-a aangeboden. Hierbij is a een contour die een 

bepaalde alineapositie representeert en b een contour van dezelfde zin die een 

andere alineapositie representeert. Van te voren wisten ze niet wat contour a en 

contour b was. Luisteraars moesten namelijk zelf een cue in het signaal vinden om 

a en b te onderscheiden. Deze was niet van tevoren bekend. Na elke trial moesten 

ze aangeven of ze volgorde a-b of b-a gehoord hadden. Ze konden de volgorde 

leren als ze contour a en contour b perceptief van elkaar konden scheiden. Na elk 

antwoord kregen ze feedback over hun keuze. De eerste keer hadden ze 50% kans 

op een goed antwoord. Per run hadden ze 100 pogingen. Het eerste antwoord werd 

niet meegenomen in het uiteindelijke resultaat. Dit omdat ze met behulp van het 

eerste antwoord en de bijbehorende feedback pas konden weten welke zin a was en 

welke b. Vanaf de 20-- poging werd echter steeds na iedere trial berekend of ze al 
95% correct bereikt hadden. Als dat het geval was werd de sessie afgebroken. 
Dit kunnen we verantwoorden met behulp van een formule uit de binomiaalbe

rekening: 
., 
6 ( i ) ptcl-p)" 
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In dit experiment gelden de volgende waarden: N=20 en p=½. De kans op 19 of 20 

keer toevallig een goed antwoord bij 20 pogingen is dan: 

0.000019 + 0.00001 = 0.000020 

Deze kans dat iemand toevallig 19 of 20 keer een trial goed gokt van de 20 trials 

is dus vrijwel nihil: het lijla aannemelijk dat het verschil dan duidelijk waarneem

baar is. 

In figuur 7 zien we de schematische weergave van een trial. 

Contour 
l 

Contour Response 
2 

. lSOOms. .2000ms . 

Feedback 

TIJD-+ 

Figuur 7: Een schematische weergave van een trial 

In totaal waren er negen proefpersonen. Vier voor zin 1 en vijf voor zin 2. 

Allen waren medewerkers van het I.P.0. Van de vier proefpersonen voor zin 1 

hadden er twee ervaring met luisterexperimenten. Voor zin 2 had er 6én die 

ervaring. 

De proefpersonen hadden voor het doen van alle runs ongeveer drie kwartier 

nodig wanneer alle contouren goed onderscheiden konden worden (en de runs dus 

voonijdig afgebroken werden). Wanneer 6én van de paren (hiermee wordt bedoeld 

de leden van een paar. in het vervolg aangeduid als paar) niet goed onderscheiden 

kon worden. moesten meer trials gedaan worden met een maximum van 100. In dat 

geval kwam er maximaal een half uur per run bij. De luisteraars konden indien ze 

daar behoefte aan hadden pauzeren tussen de verschillende runs. Eén proefpersoon 

had de hele sessie over twee dagen verspreid. Hij kon twee paren niet goed 

onderscheiden en heeft er bij elkaar ongeveer 2 uur over gedaan. 
De volgorde van de verschillende runs is gevarieerd. Dit om vennoeidheidsef

fecten te balanceren. De luisteraars deden een oefensessie van tien trials. Beoor

delaars van zin 1 deden een oefensessie met zin 2 en andersom. 
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Het experiment vond plaats in een geluidsanne ruimte. De stimuli werden 

aangeboden via een hoofdtelefoon die de oren geheel omsloot. Het geluidsniveau 

was zodanig dat het voor de luisteraars aangenaam was om er naar te luisteren. 

4.2.3 DATAVERWERKING 

Dataverwerking is geschied met behulp van de signaal-detectietheorie van Green & 
Swets (1974). Normaal wordt bij de signaaldetectie uitgegaan van het volgende 

schema: 

RESPONSE 

S(ignal) N(oise) 

s Hit Miss 

STIMULUS 
N False Alann Correct rejection 

De theorie gaat ervan uit dat 'signal' en 'noise' beide resulteren in een eendimen

sionale perceptvariabele die een Gaussische verdeling heeft en dat bovendien de 

varianties gelijk zijn. Om deze theorie voor mijn data geschikt te maken heb ik paar 

ab beschouwd als 'signa!' en paar ba als 'noise'. In een run krijgen we zowel 

response voor paar ab als voor paar ba. De hierbovenstaande tabel zou dan als volgt 

gevuld moeten worden: 

STIMULUS 
AB 
AB 
BA 
BA 

RESPONSE 
AB 
BA 
AB 
BA 

VALT ONDER CATEGORIE 
-HIT 
-FALSE ALARM 
-MISS 
-CORRECT REJECTION 

Voor dit experiment kunnen we ervan uitgaan dat de response op ab en op ba 

vergelijkbaar zal zijn. De kansen op MISS en CORRECT REJECTION zullen zo 

goed als gelijk zijn aan respectievelijk FALSE ALARM en HIT. Alle antwoorden 

zijn daarom in dit experiment getransformeerd naar p(hit) en p(false alarm). Dit 
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betekent dat de volgende bewerking is uitgevoerd: p(hit) en p(correct rejection) zijn 

bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld. Hetzelfde is gebeurd voor p(false alarm) 

en p(miss). We kunnen dan de gevoeligheid d' bepalen. Dez.e waarde geeft de 

afstand tussen de gemiddelden van de distributies aan uitgedrub in de stan

daarddeviatie tussen de twee nonnaal verdeelde distributies•. Een juist waarneembaar 

verschil (JND) komt overeen met eend' van 1. Dit komt overeen met een score 

van 75% coJTCct mits er geen responsebias is. 

4.3 Resultaten en discussie 

In tabel 6 op pagina 27 zien we de resultaten weergeven voor zin 1, per proefper

soon. In tabel 7 op pagina 28 voor zin 2, per proefpersoon. Met een • is in beide 
tabellen aangegeven welke proefpersonen ervaring hadden met het doen van luister

experimenten. 

lz1N 1 ISO-1 ISO-M ISO-L 1-M 1-L M-L 

1 41% 100% 100% 100% 100% 100% 
0 

2 57% 100% 100% 100% 100% 100% 
0,25 

3* 84% 100% 100% 100% 100% 100% 
1,4 

4* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 6: Percentage co"ect voor de zes paren van zin 1. Kolommen: de vergelij
kingen, waarbij lso=zin in isolatie, 1 =eerste positie in de alinea, M=de middelste 
posities en L=laatste positie in de alinea. Onder het percentage correct is de d' -
waarde weergegeven. Bij 100% correct is deze oneindig groot. Rijen: de verschil
lende proefpersonen, met een '•• zijn de proefpersonen gemarkeerd met ervaring in 
luisterexperimenten. 

1 Deze gevoeligheid wordt gewoonlijk bepaald door p(hit) en p(falae alarm) 
te meten onder veracbillende criteria. Dit reaulteert in een ROC-curve (Receiver 
Operating Characteriatic), waaruit de d' kan worden afgeleid. Op grond van dit 
experiment kan 1 punt van die curve bepaald worden. De achatting van de reet van 
de curve ia dan mogelijk. Hieruit kon dan de d' voor dit experiment per paar 
bepaald worden. 
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De resultaten laten zien dat bij zin 1 alle paren goed van elkaar onderscheiden 

konden worden met uitzondering van het paar iso-1: twee proefpersonen konden dit 

paar niet onderscheiden. E.én luisteraar (pp. 3) had duidelijk meer moeite het paar 

iso-1 te onderscheiden dan de overige 5 paren, maar dit leidde niet tot volledige 

verwarring ( d' = 1,4) 

lz1N 2 ISO-1 ISO-M ISO-L 1-M 1-L M-L 

1 48% 100% 100% 100% 100% 100% 
0 

2* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 50% 40% 100% 100% 100% 100% 
0 0 

4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 66% 86% 100% 88% 100% 67% 
0,6 1,5 1,7 0,6 

Tabel 7: Percentage correct voor de zes paren van zin 2. Kolommen: de vergelij
kingen, waarbij lso=isolatie, l=eerste positie in de alinea, M=de middelste posities 
en L=laatste positie in de alinea. Onder het percentage correct is de d' -waarde 
weergegeven. Bij 100% correct is deze oneindig groot. Rijen: de verschillende 
proefpersonen, met een '*' zijn de proefpersonen gemarkeerd met ervaring luister
experimenten. 

De resultaten van zin 2 laten zien dat alle paren onderscheiden konden worden, 

maar dat in drie gevallen geen onderscheid gemaakt kon worden tussen de eerste 

positie van de alinea en de zin in isolatie, in één geval niet tussen de midden

positie en de zin in isolatie en in één geval niet tussen de middenpositie en de 

laatste positie. 

We concluderen dat de meeste proefpersonen in staat zijn onderscheid te horen 

tussen de eerste positie van de alinea, de middenpositie en de laatste positie. De 

contour in isolatie leven de meeste problemen op w8Jllleer deze onderscheiden moet 

worden van de eerste positie in de alinea. 

Een verklaring hiervoor valt af te leiden uit het feit dat de toplijn van de contour in 
isolatie overeen komt met die van de eerste positie. Enkele luisteraars hebben hun 

cue bliJ°kbaar zodanig gekozen dat dit leidt tot verwaning. Deze cue zal dan voor-
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namelijk op het verloop van de toplijn gebaseerd zijn. Wanneer deze in twee 

contouren gelijk is hebben die luisteraars moeite onderscheid te maken tussen deze 

contouren. Het maakt hierbij blijkbaar niet uit of de zin veel infonnatie over de 

toplijn bevat, zoals zin 1 of veel infonnatie over de basislijn zoals zin 2. De 

middenpositie heeft namelijk hetzelfde basislijnverloop als de contour in isolatie en 

kon vrijwel in alle gevallen onderscheiden worden van de geïsoleerde contour. 

4.4 Conclusie 

Onderzoeksvraag 1 luidde: 'Kunnen luisteraars discrimineren tussen zinnen die 

verschillen in het verloop van top- en basislijn volgens het model dat is opgesteld 

voor alinea-intonatie?'. 

Het antwoord is: luisteraars zijn in staat vrijwel alle paren van elkaar te 

onderscheiden. Alleen het onderscheid tussen de contour in isolatie en die op de 

eerste positie van de alinea kan in een aantal gevallen niet gehoord worden. 
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5 HET IDENTIFICATIE-EXPERIMENT 

5.1 Labeling met alineaposities 

S.1.1 VRAAGSTELLING 

Het doel van het identificatie-experiment was na te gaan of luisteraars in staat zijn 

de verschillende contouren te relateren aan de verschillende alineaposities. Van drie 

van deze contouren was vastgesteld in het discriminatie-experiment dat ze percep

tief goed te onderscheiden waren. Op grond van die resultaten is de contour in 

isolatie niet als aparte categorie ingevoerd in het identificatie-experiment. We 

houden dus drie contouren over: de eerste positie, de middenpositie en de laatste 

positie. 

S.1.2 METHODE 

5.1.2.1 Materiaal 

Het materiaal was gelijk aan dat in het discriminatie-experiment. Alleen de syn

thetische zinnen met de contour in isolatie deed in dit experiment niet mee. 

S.1.2.2 Procedure en proefpersonen 

Het experiment is uitgevoerd als one interval-three alternative-forced choice
experiment (113AFC ). De zinnen werden nu niet paarsgewijs aangeboden maar 6én 

voor één. De drie posities die toegekend konden worden waren: 

1. de eerste positie van de alinea 
2. de middenpositie 
3. de laatste positie 

In het geval van 3 alternatieven bestaat een verwarringsmatrix uit 9 cellen. Om 
betrouwbare informatie te verlaijgen moet het totale aantal stimuli minimaal 5 keer 

zo groot zijn als het aantal cellen (Houtsma, 1983). In dit geval waren dus 15 

aanbiedingen per stimulus toereikend geweest. Er is gekozen voor 21 aanbiedingen 

per stimulus. Het is voor de invulling van verwarringsmatrix in het geval van 3 

alternatieven beter een aantal aanbiedingen te nemen dat deelbaar is door 3. De test 
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was echter al afgenomen bij drie proefpersonen met 20 aanbiedingen per stimulus. 

De resultaten voor deze proefpersonen zijn genormeerd door bij die response die het 

meest voorkwam één op te tellen. De details over de wijze waarop dat gebeurd is 

vinden we in bijlage 2 bij de resultaten per proefpersoon. 

De stimuli zijn aan iedere proefpersoon in een willekeurige volgorde aan

geboden. Voor iedere stimulus moesten de proefpersonen via het toetsenbord van de 

computer hun keuze kenbaar maken. Er was geen tijdsdruk, maar de proefpersonen 

werd geadviseerd niet te lang te wachten met antwoorden. Elke sessie werd 

voorafgegaan door een oefensessie van tien trials van een andere zin met ver

gelijkbare contouren. De luisteraars kregen geen feedback over de door hen gekozen 

antwoorden, om de associatie niet te forceren. 

In totaal namen 22 proefpersonen deel aan het experiment, waarvan er twee 

uiteindelijk niet in de analyse betrokken zijn. De luisterstrategie van deze twee 

proefpersonen heeft enoe geleid dat hun antwoorden vrij willekeurig en niet 

consistent over de alternatieven verdeeld werden. Het betrof hier één luisteraar met 
ervaring en één zonder ervaring. Voor iedere zin bleven er 10 proefpersonen over. 

Voor beide zinnen gold dat van de 10 luisteraars er 5 ervaring hadden met het 

analytisch beluisteren van spraakfragmenten en 5 geen ervaring. 

De experimenten vonden plaats in een geluidsarme ruimte. De stimuli 

werden aangeboden vanuit een V AX-computer via een hoofdtelefoon die de oren 

geheel omsloot. Voor iedere luisteraar nam het experiment ongeveer 15 minuten in 

beslag, inclusief de oefensessie. Het geluidsniveau was zodanig dat het aangenaam 
was voor de luisteraar. 

S.1.1.3 Dataverwerking 

Voor iedere zin zijn voor alle proefpersonen apart en voor alle proefpersonen samen 

verwarringsmatrices opgesteld. Tevens zijn aparte verwarringsmatrices opgesteld per 

zin, voor proefpersonen met en zonder luisterervaring. 

Opnieuw werd de gevoeligheid d' tussen de verschillende posities bepaald. Durlach 

en Braida (1970) beschrijven voor een 1-interval paradigma met meerdere alter

natieven, hoe met behulp van de verwarringsmatrices de d '-waarden bepaald kunnen 

worden. De punten van de ROC-curve die nodig zijn om de d' te bepalen worden 

verkregen uit de cumulatieve verwaningsmatrix. De berekening met behulp van een 

cumulatieve verwaningsmatrix wordt nader toegelicht in bijlage 3. Door optelling 

kan de waarde voor niet-aangrenzende posities berekend worden, indien daarvoor 
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geen punt uit de cumulatieve verwarringsmatrix verlaegen kon worden. De inter

pretatie van de d'-waarden geschiedde op dezelfde manier als bij experiment 1. 

Verder heb ik per proefpersoon en voor alle proefpersonen samen nog de 

volgende waarden bepaald ontleend aan Houtsma (1983): 

De stimulus entropy: Deze waarde geeft de waarschijnlijkheid van voorko

men van een stimulus. Deze waarde is per stimulus maximaal indien ieder van de N 

stimuli (N = aantal alternatieven) met een waarschijnlijkheid van 1/N wordt aan

geboden. In dit experiment was de waarde van de stimulus enttopy steeds gelijk. De 

waarschijnlijkheid waarmee de stimuli werden aangeboden was namelijk steeds 1/3. 

Dit komt overeen met een informatie-waarde van 1,58 in bits. 

De response entropy: Deze waarde geeft aan hoe unifonn de uitkomsten 

gedistribueerd zijn. Als ieder alternatief even vaak gekozen is, is deze waarde 

maximaal en gelijk aan die van de stimulus entropy in mijn experiment. Met behulp 

van deze waarde kan een indicatie gegeven worden voor de responsebias, nl. het 

verschil tussen stimulus entropy en response enttopy. 

Verder werd de mutual information berekend. Deze waarde geeft aan hoe 

consistent de antwoorden zijn. Als er weinig consistentie is in de resultaten (voor 

één stimulus zijn de antwoorden bv. willekeurig verdeeld over de verschillende 

alternatieven) dan is deze waarde laag. Deze waarde is maximaal indien hij gelijk is 

aan die van de input entropy. Kon gezegd mutual information is een maat voor de 

consistentie van de stimulus-response-mapping. 

Entropy en mutual infonnation worden beide uitgedrukt in bits. 2.e kunnen 

niet uit de bestaande fonnules berekend worden, omdat deze fonnules gebruik 

maken van p(x), p(y) en p(x,y). Deze zijn echter niet altijd a priori bekend. In dit 

experiment zijn namelijk p(x,y) en p(y) niet bekend. Ze moeten geschat worden op 
basis van voorkomen in de data. De waarde van de input entropy wordt dan als 
volgt bepaald: 

nj = aantal keren dat een gebeurtenis xj voorkomt op een totaal van n 
achtereenvolgende gebeurtenissen. 
k = aantal mogelijke uitkomsten 

Deze fonnule geldt ook voor de output entropy: H(y) 
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De waarde van de mutual information (T) wordt als volgt geschat: 

Î-(X;Y) = t t ( 4") LOG,[(n·n,)/(n.-n;)l 

nî; = aantal keren dat een uitkomst (xï,Y) voorkomt op een totaal van n 
achtereenvolgende gebeurtenissen. 

Lk 
ni = ~kn• 
n;=~nti 

Tot slot geeft het percentage correct weer in hoeverre de resultaten in de gewenste 

richting waren. 

5.1.3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

In tabel 8 op pagina 35 zien we de verwarringsmatrices van zin 1 en zin 2 voor 

alle proefpersonen samen. In bijlage 2 vinden we de verwarringsmatrices voor alle 

proefpersonen afzonderlijk. In tabel 9 op pagina 35 voor zin 1 en 2 uitgesplitst naar 

proefpersonen met en zonder ervaring. Er was geen groot versclûl tussen de 

proefpersonen met luisterervaring en zonder luisterervaring wat betreft de absolute 

scores. Zoals blijkt uit tabel 12 leverde de berekening van de gevoeligheidswaarden 

een verschillend resultaat op, zodanig dat deze waarden voor proefpersonen met 

ervaring net wel significant waren en voor proefpersonen zonder ervaring niet. In 

tabel 10 op pagina 36 vinden we de waarden voor de stimulus entropy, de response 
entropy, mutual information en percentage correct voor zin 1 en in tabel 11 op 

pagina 37 voor zin 2 weergegeven voor alle proefpersonen, met ervaring, zonder 

ervaring en per proefpersoon. In tabel 12 op pagina 37 vinden we de waarden voor 

d' voor alle combinaties. 
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r-7RESPONSE .----, RESPONSE 1 1, 1' '2' , 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 
STIMULUS STIMULUS! 1 

11 1112 32 61 11 1118 27 si 
1 1 1 1 1 1 
12 1 12 141 571 12 1 19 138 531 
1 1 1 1 1 1 
13 1 4 64 1421 13 1 4 69 1371 

Tabel 8: De verwarringsmatrices voor alle proefpersonen samen. Unies voor 
zin 1. Rechts voor zin 2. 

!RESPONSE .----, RESPONSE 
1, 1' '2' 3' 1 1 1, 1' '2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS! 1 
11 1 85 18 21 11 1 92 12 11 
1 1 1 1 1 1 
12 1 5 76 241 12 1 5 74 261 
1 1 1 1 1 1 
13 1 29 761 13 1 31 741 

r--7 RESPONSE .----, RESPONSE 1 
1 1, 1' '2' 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS 
11 1 87 14 41 11 1 86 15 41 
1 1 1 1 1 1 
12 1 7 65 331 12 1 14 64 271 
1 1 1 1 1 1 
13 1 4 35 661 13 1 4 38 631 

Tabel 9: De verwarringsmatrices voor de proefpersonen gerangschikt naar 
ervaring met luisterexperimenten. Bovenaan met ervaring. Onderaan zonder 
ervaring. links voor zin 1. Rechts voor zin 2. 
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ZIN 1 1 St. entr. 1 Resp. entr 1 Mut. inf. 1 Pere. eorr. 

Totaal 1,58 1,58 0.60 72% 
+Erv. 1,57 0,68 75% 
-Erv. 1,58 0,54 69% 
1 1,58 0,58 59% 
2 1,52 0,73 73% 
3 1,57 0,97 87% 
4 1,57 0,73 76% 
5 1,56 0,91 81% 
6 1,58 0,34 55% 
7 1,57 0,51 71% 
8 1,55 0,69 71% 
9 1,58 0,83 78% 
10 1,58 0,69 71% 

Tabel 10: Waarden voor zin 1 van de stimulus entropy (st. entr.), de response 
entropy (resp. entr), mutual information (mut. inf.) en percentage co"ect (perc. 
co".) voor alle proefpersonen samen (totaal), alle proefpersonen zonder luisterer
varing (-En,. (=pp. 6-10), alle proefpersonen met luisterervaring (+Erv. (=pp 1-5) 
en alle proefpersonen afzonderlijk (1-10). 

36 



ZIN 2 1 St. entr. 1 Resp. entr 1 Mut. inf. 1 Perc. corr. 

Totaal 1,58 1,58 0.59 721 
+Erv. 1,58 0,74 761 
-Erv. 1,58 0,48 681 
1 1,56 1,09 871 
2 1,58 0,93 711 
3 1,54 0,80 781 
4 1,55 0,83 761 
5 1,54 0,61 681 
6 1,58 0,59 681 
7 1,58 0,91 841 
8 1,54 0,44 521 
9 1,52 0,67 701 
10 1,58 0,40 641 

Tabel 11: Waarden voor zin 2 van de stimulus entropy (st. entr.), de response 
entropy (resp. entr), mutual information (mut. inf.) en percentage co"ect (perc. 
co".) voor alle proefpersonen samen (totaal), alle proefpersonen zonder luis
terervaring (-Erv. (=pp. 6-10), alle proefpersonen met luisterervaring (+Erv. (=pp 
1-5) en alle proefpersonen afzonderlijk (1-10). 

ZIN 1 1 PAAR 1 d' ZIN 2 1 PAAR 1 d' 

Totaal 1-2 1,87 Totaal 1-2 1,88 
2-3 0,80 2-3 0,89 
1-3 2,50 1-3 2,77 

-Erv. 1-2 1,88 -Erv. 1-2 1,57 
2-3 0,55 2-3 0,76 
1-3 2,40 1-3 2,33 

+Erv. 1-2 1,90 +Erv. 1-2 2,23 
2-3 1,32 2-3 1,20 
1-3 2,63 1-3 2,85 

Tabel 12: Gevoeligheidswaarden: d' voor alle proefpersonen samen (totaal) en 
afzonderlijk voor proefpersonen met en zonder ervaring (resp. +Erv. en -Erv.) 

Uit tabel 10 en 11 kunnen we door middel van de waarden van de response 

entropy concluderen dat er geen sprake was van een response bias. Het verschil 
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tussen stimulus entropy en response entropy is in vrijwel alle gevallen zeer klein. 

Slechts in enkele individuele gevallen trad deze op, maar had deze geen invloed op 

het totaal. Bovendien zien we aan de hand van de waarde voor mutual information 

dat de stirnulus-response-mapping vrij goed is. Verder zien we dat het resultaat 

tevens in de gewenste richting is: in alle gevallen waarin we een lage waarde voor 

de mutual information vinden. vinden we ook een laag percentage correct. Waar we 

een hoge waarde voor de mutual information vinden. is ook sprake van een hoog 

percentage correct. 

Als we de d' -waarden van het identificatie-experiment in tabel 12 vergelijken 

met die van het discriminatie-experiment zien we een groot verschil. Identificatie is 
echter onderhevig aan identificatieruis die opgebouwd is uit twee componenten: 

perceptieruis en geheugenruis. 
Perceptieruis wordt veroorzaakt doordat de luisteraar niet of moeilijk in staat is 
perceptief onderscheid aan te brengen in de verschillende stimuli. Deze perceptieruis 

werd door middel van het discriminatie-experiment bepaald en bleek vrijwel nihil te 

zijn. Dit betekent dat problemen met de identificatie grotendeels het gevolg zouden 

kunnen zijn van geheugenruis. 

Oeheugenruis wordt veroorzaakt door beperkingen van het geheugen van de 

proefpersoon. waardoor hij niet in staat is de relatie te leggen tussen een aan

geboden stimulus en een referentie bijvoorbeeld een eerder gehoorde stimulus. 

Proefpersonen zonder ervaring hadden hier, blijkens de resultaten meer last van dan 

proefpersonen met ervaring. 

Het gevonden resultaat kan het gevolg zijn van geheugenruis of een gedeeltelijke 

weigering de stimuli te classificeren in termen van alineaposities. De resultaten van 

het identificatie-experiment kunnen dus niet op de juiste manier geïnterpreteerd 

worden indien niet afzonderlijk de geheugenruis bepaald is. Dat laatste is mogelijk 

door een identificatie-experiment uit te voeren met nonsenslabeling en feedback. De 

geheugenruis voor dit experiment is bepaald in een apan vrijwel identiek iden

tificatie-experiment met neutrale labels en feedback. In de volgende sectie bespreek 

ik dit experiment. In de laatste sectie zullen dan de gecombineerde resultaten van 

het geheugenruisexperiment en van het identificatie-experiment geïnterpreteerd 

worden. 
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S.2 GEHEUGENRUISBEPALING 

S.2.1 VRAAGSTELLING 

Het doel van dit experiment was na te gaan in hoeverre de resultaten van het 

identificatie-experiment met labeling met alineaposities zijn beïnvloed door geheu

genruis. 

S.2.2 METHODE 

Het materiaal was gelijk aan dat van het identificatie-experiment. De taak was gelijk 

aan die in het vorige experiment, er moesten echter kleuren in plaats van alineapo
sities toegekend worden. Na elk antwoord laegen de proefpersonen feedback over 

het door hen gekozen antwoord. 

Aan dit experiment hebben 5 proefpersonen deelgenomen. Omdat de resultaten in 

het identificatie-experiment niet zoveel verschilden voor zin 1 en zin 2, is dit 

experiment alleen uitgevoerd met zin 1. De proefpersonen waren vergelijkbaar met 

de proefpersonen in het identificatie-experiment uit sectie 5.1. Er waren zowel 

proefpersonen met ervaring als zonder ervaring. 

S.2.3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

In tabel 13 op pagina 40 vinden we de verwaningsmatrix met de resultaten voor 

alle proefpersonen samen. in tabel 14 op pagina 40 vinden we de waarden voor de 

stimulus entropy, de response entropy, mutual information en percentage co"ect 

voor alle proefpersonen samen en voor alle proefpersonen afzonderlijk (bij proefper

sonen met ervaring staat een '+'). In tabel 15 op pagina 41 de waarden voord'. 
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r--ï RESPONSE 
1 

1 'l' '2' 3' 1 
STIMULUS 

Il 1 96 8 11 
1 1 1 
12 1 7 72 261 
1 1 1 
13 1 3 31 711 

Tabel 13: De verwarringsmatrix voor alle proefpersonen samen bij labeling 
met nonsenslabels en feedback voor zin 1. 

ZIN l 1 St. entr. 1 Resp. entr 1 Mut. inf. 1 Perc. corr. 

Totaal! 1,58 1,58 0.70 76% 
l+ 1 1,58 1,28 94% 
2 1 1,56 0,53 62% 
3 1 1,56 0,52 64% 
4 1 1,58 0,66 71% 
5+ 1 1,58 1,16 89% 

Tabel 14: Waarden van de stimulus entropy (st. entr.), de response entropy (resp. 
entr), mutual information (mut. inf.) en percentage correct (perc. corr.) voor alle 
proefpersonen samen (totaal) en alle proefpersonen afzonderlijk (1-5). 
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ZIN 1 1 PAAR I d' 

Totaal! 1-2 2,24 
1 2-3 0,77 
1 1-3 3.01 

Tabel 15: Gevoeligheidswaarden: d' voor alle proefpersonen 
samen (totaal). 

Uit tabel 14 kunnen we door middel van de waarden van de response entropy 
concluderen dat er geen sprake was van een responsebias. Slechts in enkele in

dividuele gevallen trad deze op, maar had deze geen invloed op het totaal. 

Tevens zien we dat een hoog percentage correcte responses in alle gevallen gepaard 

gaat met een hoge waarde van de mutual information en een laag percentage correct 

met een lage waarde. Dit betekent dat zowel voor het totaal als in alle individuele 

gevallen gesproken kan worden van een resultaat in de gewenste richting. 

Wanneer we een zo goed als perfect resultaat hadden gevonden voor identificatie 

met nonsenslabels en feedback, weten we dat luisteraars geen last hebben van 

geheugenruis. Als we dan een zeJfde resultaat voor het identificatie-experiment 

hadden gevonden met positielabeling dan zouden we concluderen dat de luisteraar 

niet bereid is alineaposities te relateren aan de verschillende stimuli. We zien dat 

echter dat er een aanzienlijke effect van geheugenruis optreedt in het identificatie

experiment. Uit tabel 15 op pagina 41 blijkt dat bij kleurlabeling met feedback de 

eerste positie van de alinea en de middenposities goed onderscheiden kunnen 

worden. Dat geldt ook voor de eerste versus de laatste positie. De middenposities 

versus de laatste positie kunnen echter niet meer goed uit elkaar gehouden worden. 

De resultaten suggereren dat de geheugenruis (i.e. spreiding rond het gemiddelde) 

niet uniform verdeeld is: positie 2 en 3 zijn blijkbaar met een grotere geheugenruis 

geassocieerd dan positie 1. Het gevol is dat bij een subreeks 1-2 de proefpersoon 

voor de tweede stimulus uit die reeks kan kiezen voor positie 2 of 3. Hetzelfde 

geldt voor de subreeks 1-3: ook hier kan de proefpersoon voor de tweede stimulus 

kiezen voor 2 of 2. Dit levert een relatief slechte identificatie op voor stimuli 2 en 

3, en bijgevolg een lage d' in het identificatie-experiment. 

We vinden hier mogelijk een aanwijzing dat de perceptieve afstand tussen midden

positie en laatste positie kleiner is dan die tussen de eerste en de middenposities. 

Op grond van het discriminatie-experiment konden deze perceptieve afstanden niet 
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zodanig bepaald worden omdat de d' voor beide oneindig was. Beide afstanden 

waren in ieder geval bovendrempelig. 

5.3 Discussie en conclusies voor het identificatie-experiment 

Wanneer we de resultaten van de experimenten met nonsenslabeling en positielabe

ling vergelijken, kunnen we het volgende opmerken: 

Indien de resultaten van het eigenlijke identificatie-experiment met de labels 'eerste 
zin van de alinea', 'een middenzin van de alinea' en 'laatste zin van de alinea' 
veel slechter zouden zijn dan die van de identificatie met nonsenslabels, dan weten 

we dat associatie met de positielabels veel ruis veroozzaakt. De luisteraars zijn dan 
niet in staat alineaposities te koppelen aan de verschillende contouren. Indien het 

resultaat gelijk is dan leven associatie geen problemen op. De verschillen in d' 

tussen het discriminatie- en het identificatie-experiment worden dan uitsluitend 

veroonaakt door geheugenruis en niet door de bereidheid positielabels wel of niet te 

koppelen aan de verschillenden stimuli. 

We zien dat de resultaten van identificatie met kleurlabels en feedback vrijwel 

gelijk zijn aan de resultaten voor alle proefpersonen samen in het identificatie-expe

riment. Dit wil zeggen dat proefpersonen in staat zijn de gewenste labels te kop

pelen aan de 3 verschillende contouren. Geheugenruis verbinden dat luisteraars con

tour 2 en 3 goed kunnen onderscheiden. Dat het effect van geheugenruis sterker 

leek voor 2-3 dan voor 1-2 is in ieder geval te wijten aan het feit dat de geheugen

ruis niet unifonn verdeeld is en mogelijk het gevolg van een kleinere perceptieve 

afstand tussen 2 en 3 dan tussen 1 en 2. Zoals we al zagen konden deze afstanden 

helaas niet nader gespecificeerd worden op grond van het discriminatie-experiment. 

We zien echter dat proefpersonen zonder specifieke luisterervaring hier meer moeite 

mee hebben dan luisteraars met die ervaring. 

Geheugenruis treedt op naannate er sprake is van meer alternatieven. Boven

dien is ook de lengte van de stimuli hier van invloed geweest. 

Onderzoeksvraag 2 luidde: 'Kunnen luisteraars alineaposities koppelen aan de 

verschillende contouren, · waarvan op grond van het discriminatie-experiment was 

gebleken dat ze goed te onderscheiden waren' 

Deze vraag kan op grond van deze experimenten positief beantwoord worden. 
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6 EXPERIMENT 3; NATUURLIJKHEIDSBEOORDELING 

6.1 Inleiding en vraagstelling 

Het doel van het laatste experiment is na te gaan of luisteraars voorkeur hebben 

voor teksten voorzien van alineaintonatie. 

Zoals in sectie 3.3 is opgemerkt bevat het huidige tekst-naar-spraaksysteem voorzie

ningen voor declinatieresets en prominentieverschillen. In het in hoofdstuk 2 ge

schetste model voor alinea-intonatie is altijd sprake van een vaste begin- en eind.fre

quentie van zowel top- als basislijn alleen variërend voor de verschillende posities 

van de alinea. De declinatie in semitonen per seconde is hiermee afhankelijk van de 

duur van de hele zin. Bovendien hebben alle accenten een maximale excursie die 

varieen van 9 ,5 semitoon aan het begin van de zin tot 7,5 semitoon aan het eind 

van de zin. 

In het huidige model van Terken (1990) zien we de volgende regels voor 

declinatie en prominentieverschillen: 

1. Declinatie: De declinatie wordt niet berekend voor de hele zin, maar per frase 

(intonatiefrase ), met resets op frasegrenzen. Er is geen sprake van vaste beginfre
quenties voor zowel top-als basislijn. De inzetfrequentie van de basislijn is af

hankelijk van de duur van de frase. Voor frasen die langer duren dan 5 seconden is 

er een plafond van 117 Hz. De onderste limiet voor de inzet is 102 Hz. Wanneer 

een zin bestaat uit meerdere frasen, vinden er dus binnen de zin declinatie-resets 

plaats. Voor de eindfrequentie van de basislijn wordt er onderscheid gemaakt voor 

finale en niet-finale frasen. Finale frasen hebben een eindfrequentie van 75 Hz, niet

finale frasen een eind.frequentie van 90 Hz. Dat betekent dat alle zinnen voor de 

basislijn een eindfrequentie hebben van 75 Hz. 

2. Prominentievariatie: Voor de excursie van de accenten zijn er regels die, af

hankelijk van het aantal accenten per frase en de aard van de bewegingen, de 

excursie in st per accent beregelen. De waarden van deze excursies schommelen 

tussen de 4,5 st en 7,5 st. Voor de daling van een platte hoed is zelfs een excursie 

van maar 3 st mogelijk. Aan het eind van een zin staat altijd een platte hoed. 

Deze regels leiden tot convergentie binnen een frase omdat het eerste accent van 

een sequentie altijd de hoogste waarde van 7 ,5 st bereikt en de accenten die erna 

komen een kleinere excursie hebben. Het eerste accent van een platte hoed heeft 
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een vaste excursie van 6 st ook al is het het eerste accent van een frase. Als het 

een frase met slechts één accent betreft dan heeft dit accent ook een excursie van 6 
st. Het gevolg van het gebruik van deze regels is dat er geen sprake is van een 

rechte toplijn en dat de frequentie van de piek van een accentverlenende toonhoog

tebeweging afhankelijk is van het verloop van de basislijn, dat op zijn beurt weer 

afhangt van de duur en de positie van de frase. 

Deze maatregelen bleken van invloed op de beoordeelde natuurliJ'kheid van losse 

zinnen (Terken en Collier, 1989). Het lijkt daarom zinvol deze regels op de één of 

andere manier te combineren met alineaintonatie. Het niet toepassen van deze 

maatregelen zou namelijk de beoordeling van de alinea-intonatie negatief kunnen 

beiitvloeden. 

Door middel van experiment 3 kan dan tevens bepaald worden of aanpassingen die 

voor losse zinnen leiden tot natuurlijke intonatie, hetzelfde effect hebben in alinea's. 

In het experiment worden alinea-intonatie en prominentie/declinatiereset-aanpassin

gen zowel in combinatie als afzonderlijk getoetst. We hebben dus de volgende 

condities: 

1. weVgeen alineaintonatie 

2. weVgeen prominentieverschillen 

Met behulp van het volgende schema komen we tot vier verschillende versies van 

de tekst: 

1 + ALINEAINTONATIE 

MET AANPASSINGENI 
VOOR DECLINATIE-! 
USETS EN 1 

PROMINENTIE 1 

ZONDER BOVEN
STAANDE 
AANPASSINGEN 

VERSIE 1 

VERSIE 3 
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1 - ALINEAINTONATIE 

VERSIE 2 

VERSIE 4 



6.2 Methode 

6.2.1 MATERIAAL 

Voor het uitvoeren van dit experiment is gekozen voor een tekst die zou kunnen 

dienen als nieuwsbulletin. De tekst bestond uit twee alinea's. Beide alinea's onder

hielden geen semantische relatie met elkaar, maar wel een pragmatische namelijk dat 

ze samen uitgesproken konden worden als nieuwsbulletin. Voor een dergelijke tekst 

is gekozen omdat alineaindeling hier niet controversieel is en zeer functioneel. De 
tekst is hieronder afgedrukt. De accenten zijn onderstreept, pauzes worden weer
gegeven door een komma: 

Er is een fraude ontdekt met de eindexamens voor het m!VO. 

Eindexamenkandidaten van scholen uit Leiden en omstreken, konden ruim - - - -
van te~ren de m?gaven kopen, die door een inmiddels ontJ!!gen mede

werker uit de Staatsdrukkerij gestolen waren. Dat heeft een woord

voerder van het ministerie van Onderwijs, dinsdag1vond laten ~ten. 

In September begint in Nijmegen een experlmmt om betrapte 

winkeldieven d~ door de politie te laten beboeten. Die ~te bedraagt 

ongeveer tweemaal de waarde van het gestolen goed. Tijdens een debat 

in de Tweede Kamer, hebben de fracties van de verschillende paajien 

zich !2Qî het experiment uitgesproken. 

Bij versie 1 zijn behalve de alincaintonatie aanpassingen gedaan vergelijkbaar 

met die van het model samengevat in hoofdstuk 3 (Terken, 1990). Wegens de 
afwezigheid van een beschrijving voor de toplijn was het niet mogelijk exact deze 
regels te integreren met het gebruik van alinea-intonatie. De onderstaande oplossing 

is daarom gekozen. De percentages moeten gezien worden als een waarde waannee 

het maximale bereik dat volgens de definitie van de toplijn in het alinea-in

tonateimodel bereikt zou worden vermenigvuldigd zou moeten worden (/=accent

verlenende stijging, \=accentverlenende daling): 
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Eerste accent van een frase: 

Tweede accent van een platte hoed: 

Alle andere accenten: 

Wanneer een frase bestaat uit 2 

accenten en deze gerealiseerd worden 

als plane hoed en deze accenten staan 

minder dan twee syllaben van elkaar af: 

Idem, accenten staan meer dan twee 

syllaben van elkaar af: 

100% 

40% 

70% 

100% (/) 

70% (\) 

100% (/) 

40% (\) 

Declinatieresets worden in dit model gerealiseerd als een reset naar de toplijn van 

100%, het basislijnverloop blijft gelijk aan die in het alineaintonatiemodel, be

houdens een opstapje van drie semitonen bij het begin van een nieuwe frase. 

Wanneer de constituent betrapte winkeldieven die aan het begin van een frase 

stond, volgens dit bovenstaande model geaccentueerd zou worden, zou de accen

tuering van trap het niveau van 100% bereiken en van win 70%. In dit geval klonk 

het natuurlijker om dat om te draaien en te kiezen voor een realisatie 70-100%. 

In sectie 6.1 vonden we een beschrijving van het model waannee versie 2 tot 

stand gekomen is en in hoofdstuk 2 een beschrijving van het model waannee versie 

3 tot stand gekomen is. 

Voor versie 4 is uitgegaan van een ouder intonatiemodeL Hierbij is de 

inzetfrcquentie van de basislijn afhankelijk van de duur van de zin. Alle accenten 

hebben ongeacht type of positie een excursie van 6 st. Hiermee ligt dan automatisch 

het verloop van de toplijn ten opzichte van de basislijn vast. 

De keuze van deze versie was niet geheel onproblematisch want het representeer 

niet strikt hetzelfde model als versie 3 maar dan zonder alinea-intonatie. Toch is 

voor dit model gekozen omdat dit een bestaand model was en er dan geen ad-hoc 

keuze gemaakt hoefde te worden met betrekking tot de excursie in semitonen van 

de accenten. Dit model leek dus de beste benadering voor datgene wat versie 4 

moest representeren. 

In alle versies is gekozen voor dezelfde melodieën. Het gebruik van de platte 

hoed bleef beperkt tot de zinsfinale positie. 

In figuur 8 op pagina 47 staat voor alle 4 de modellen nog eens de realisatie 

voor een frase met 5 accenten, waarvan de laatste gerealiseerd als platte hoed. 
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VERSIE 1: ALINEAINTONA TIE/PROMINENTIEVERSCHil..LEN 

70% 

40% 

VERSIE 2: GEEN ALJNEAINTONATIE/PROMINENTIEVERScm:LLEN (TER

KEN,1990) 

7,Sst 6,Sst S,Sst 6.0st 3,0st 

VERSIE 3: UITSLUITEND ALINEArnTONA TIE 

9.Sst 7,Sst 

VERSIE 4: GEEN ALINEA.INTONATIE/GEEN PROMJNENTIEVERSCHD..LEN 

6.0st 6,0st 6,0st 6,0st 6,0st 

Figuur 8: Realisaties van de accentpatronen voor een frase met S accenten, 
waarvan de laatste 2 gerealiseerd als platte hoed voor de vier verschillende 
gehanteerde intonatiemodellen. 
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De tekst is gemaakt met behulp van difonen beschreven in Drullman (1990). 

Deze difonen zijn met behulp van LPC-30 geresynthetiseerd. De bemonsteringsfre

quentie bij analyse en resynthese was 20 kHz. Het aantal bits bij bemonstering van 

de amplitude was 16. De duren van de fonemen zijn gestandaardiseerd. De stan

daardframeduur van de difonen was 10 ms. Al te grote afwijkingen van een goede 

duuropbouw zijn met de hand gecorrigeerd. De pauzes tussen de verschillende 

zinnen zijn gekozen in overeenstemming met het onderzoek van Bringmann (1991) 

voor voorgelezen spraak. Voor zinnen die met die of dat verwezen naar de vorige 

zin, zoals in zin 3 en zin 5, werd een pauzeduur gekozen als betrof het een dubbele 

punt: 

-1100 ms voor een zinsovergang zowel binnen als tussen alinea's 

-650 ms voor een dubbele punt 

Bij een fraseovergang is gekozen voor een pauze van 250 ms. De duur van de 

pauzes, van de afzonderlijke syllaben en dientengevolge van de complete tekst was 

voor alle versies even lang. 

In bijlage 4 vinden we door middel van welke bewegingen de accenten 

gerealiseerd zijn en de duren van de afzonderlijke zinnen. 

6.1.1 PROCEDURE EN PROEFPERSONEN 

Er waren 25 proefpersonen gerecruteerd onder de medewerkers, afstudeerders of sta

giaires van het I.P.O. Er is geen onderscheid gemaakt tussen proefpersonen met en 

zonder luisterervaring. De proefpersonen werd gevraagd een natuurlijkheidsoordeel te 

geven voor de verschillende versies op een schaal van 1-10. Hierbij is 1 zeer 

onnatuurlijk en 10 zeer natuurlijk. Onder natuurlijkheid werd verstaan dat de 

intonatie goed de inhoud van de tekst weergaf. 

Het antwoordformulier was voorzien van een geschreven versie van de tekst 

die de beoordelaars van te voren moesten lezen, maar die ze niet mochten gebruiken 

om mee te lezen tijdens het beoordelen van de teksten. Om de beoordelaars te laten 

weMen aan de kwaliteit van de difoonspraak kregen ze voorafgaand aan het 

experiment een tekst te horen in difoonspraak van ongeveer 3 minuten. 

De teksten werden aangeboden via de hoofdtelefoon. Iedere versie van het 

nieuwsbericht werd 5 keer aangeboden. Dit resulteerde in 5 replicaties van een 

oordeel per versie. De eerste aanbieding van elke versie telde niet mee in het uitein-
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delijke resultaat. Dit is gedaan om de kwaliteit van de spraak zo min mogelijk het 

resultaat te laten beïnvloeden. De eerste aanbieding van iedere versie was daarom 

een impliciete oefenversie. Het is bovendien moeilijk om meteen bij de eerste 

aanbieding een schaaloordeel te bepalen, zonder de overige versies gehoord te heb

ben. Daarmee bleven er per persoon 4 oordelen per versie over. De verschillende 

versies werden in een willekeurige volgorde aangeboden. Er waren in totaal vier 

verschillende volgorden. 

De proefpersonen deden het experiment met 5-7 personen tegelijk in de 

groepsexperimenteenuimte van het IPO. Per tekst hadden ze ongeveer 5 seconden 

om te antwoorden. Het totale experimem inclusief het oefenfragment duurde een 

half uur. 

6.2.3 DATA VERWERKING 

Dataverwerking geschiedde met behulp van een drieweg-variantieanalyse met de 

oordelen als afhankelijke variabele en als onafhankelijke variabelen: 1. aanbiedingen, 

2. aan-/afwezigheid van prominentie en 3. aan-/afwezigheid van alineaintonatie. 

Proefpersoon werd gebruikt als replicatiefactor. 

Er werd nog een driewegvariantie-analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele 

de oordelen en als onafhankelijke variabelen 1. de proefpersonen, 2. aan

/afwezigheid van prominentie en 3. aan-/afwezigheid van alinea-intonatie. Hierbij 

was aanbieding de replicatiefactor. 

De metingen zijn metingen op ordinaal niveau en niet op intervalniveau. Strikt 

genomen voldoen de ruwe data dus niet aan de voorwaarden voor het doen van een 

variantie-analyse omdat er geen sprake is van metingen op intervalniveau. Terken 

(1988) heeft echter aangetoond dat het gerechtvaardigd is om dergelijke analyses te 

doen op de ruwe data ( en dus te doen alsof deze metingen op intervalniveau 

vertegenwoordigen). Voor details verwijs ik naar Terken (1988). 

6.3 Resultaten 

In tabel 16 op pagina 50 vinden we de gemiddelde waarden en standaarddeviaties 

voor alle proefpersonen voor aan- versus afwezigheid van alineaintonatie, voor aan

versus afwezigheid van prominemie en voor de combinaties. Het gemiddelde van 

alle oordelen voor alle proefpersonen was 6, 1. 
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+ALINEA -ALINEA 

+PROM 7,2 6.3 6,8 
sd:1,8 sd:2,1 sd:2,0 

-PROM 5.4 5.4 5,4 
sd:2,2 sd:2,1 sd:2,1 

6,3 5,9 

sd:2,2 sd:2,1 

Tabel 16: Gemiddelde waarden per conditie en per versie met de bijbehorende 
standaarddeviatie. PROM=prominentie-aanpassingen, AUNEA=alinea-intonatie. 

Wanneer we de proefpersonen als replicatiefactor nemen vinden we een significant 

hoofdeffect voor de aan- / afwezigheid van prominentieaanpassingen: Fo.2A> = 43,5, p 

:S 0,001. Een niet-significant resultaat voor aan-/afwezigheid van alinea-intonatie: 

F<•.2A> = 2,0, p = 0,1747. De interactie prominentie x alineaintonatie was significant 

F(l,2A) = 4,7, p = 0,04. 

Wanneer we de aanbiedingen als replicatiefactor nemen vinden we een significant 

hoofdeffect voor zowel prominentie: F<•.3> = 138,2, p = 0,0013 als voor alineain

tonatie Fu.,> = 40,8, p = 0,0078. De interactie prominentie x alineaintonatie was sig

nificant F<u> = 38,9, p = 0,0083. 
Voor een overzicht van de resultaten voor alle hoofdeffecten en interacties van 

beide analyses verwijs ik naar bijlage 5. 

6.4 Discussie 

We zien in de resultaten dat de interactie duidelijk voor beide replicatiefactoren een 

significant resultaat oplevert. We vinden echter wel een significant hoofdeffect voor 

aan- /afwezigheid van prominentie en declinatieresets, maar niet voor de aan

/afwezigheid van alineaintonatie. Dit resultaat is echter een artefact van de gekozen 

modellen. Door de gekozen modellen vinden we in de conditie -PROM een groot 

verschil in bereik tussen -PROM +AL en -PROM -AL. De laatste beeft een 

gemiddelde excursie van 6st, terwijl de eerste een excursie van tussen de 7,5 en 9,5 

st beeft. Het bereik is dus van invloed geweest op de beoordeelde natuurlijkheid. 

Het positieve effect van alineaintonatie kan daannee teniet gedaan zijn door de grote 
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excursie. We maken hieruit op dat het verschil tussen 5,4 en 5,4 uit de onderste 

rij -PROM niet zozeer van belang is. Wel van belang is het verschil tussen de 

conditie +PROM +AL en +PROM -AL. Zoals uit die resultaten naar voren komt 

vinden luisteraars teksten met alinea-intonatie beter dan teksten zonder alinea

intonatie. Bovendien vinden ze teksten met aanpassingen voor de prominen

tieverschillen en declinatieresets ook natuurlijker klinken dan teksten zonder die 

aanpassingen gezien het verschil tussen +PROM -AL en -PROM -AL. 

Uit de resultaten komt dus naar voren dat wanneer zowel alineaintonatie als 

prominemie-aanpassingen zijn gedaan deze teksten de voorkeur genieten. 

Tot slot kunnen we deze resultaten vergelijken met de resultaten van Terken 

en Collier (1989). We zien dan een opvallend resultaat. Zij vergeleken voor 

synthetische spraak menselijke intonatie met het model dat wel aanpassingen deed 

voor prominentie en declinatieresets, maar geen alineaintonatie had. De taak voor de 

proefpersonen was gelijk aan die van dit experiment. Bij hele teksten scoorde dit 

model veel slechter dan de menselijke imonatie. We zien in het huidige resultaat dat 

wanneer alinea-intonatie in combinatie met prominentie-aanpassingen en declinatiere

sets is geünplementeerd, de score een stuk omhoog schiet ten opzichte van het 

model met uitsluitend prominentie-aanpassinge en declinatieresets. Met behulp van 

de huidige alinea-intonatie-aanpassingen benaderen we dus steeds meer de conditie 

HUMAN van Terken en Collier. 

6.S Conclusie 

Onderzoeksvraag 3 luidde: Hebben luisteraars voorkeur voor teksten waarin aanpas

singen voor alinea-imonatie zijn gedaan of zijn ze even tevreden over het model dat 

nu gebruikt wordt. Het antwoord hierop is dat aanpassingen voor alinea-intonatie 

leiden tot verbetering van de beoordeelde natuurlijkheid, mits er bepaalde maatrege

len worden genomen om het bereik voor een aantal accenten op de één of andere 

manier in te perken. 

Een manier om het bereik aan te passen is door middel van onderzoeksvraag 4 

geevalueerd. Aanpassingen die leiden tot prominentieverschillen en declinatieresets 

volgens het model van Terken (1990) leveren een positief effect op de beoordeelde 

natuurlijkheid op. 

Het is dus zinvol om alinea-intonatieregels te implementeren. Aanpassingen die 

leiden tot prominentieverschillen declinatieresets kunnen gekozen worden als middel 
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om het bereik in te perken. Hiervoor kan voorlopig het model op pagina 46 

gebruikt worden dat gebaseerd is op het model van Terken (1990). 

De aanloopfase van dit experiment heeft geleid tot enkele suggesties voor nader 

onderzoek. Ik zal hier in sectie 7 .2 nader op terugkomen. 
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7 CONCLUSIES 

7 .1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Uit het eerste experiment is gebleken dat luisteraars de drie modellen die opgesteld 

waren voor zinnen op de eerste positie, de middenposities en de laatste positie van 

de alinea goed konden onderscheiden. Ze waren echter niet in staat het verschil te 

horen tussen zinnen die voorzien waren van een top- en basislijn volgens het model 

voor een zin in isolatie en die volgens het model voor de eerste positie van de 

alinea. Het lijkt daarom niet zinvol aparte voorzieningen te treffen voor zinnen in 
isolatie in een tekst-naar-spraaksysteem. 

Luisteraars bleken bovendien in een identificatie-experiment bereid op de ver

wachte manier alineaposities te koppelen aan de zinnen die verschilden met betrek

king tot het verloop van top- en basislijn volgens het alinea-intonatiemodel. 

Het derde experiment heeft aangetoond dat wanneer regels voor alinea-intonatie 

geïmplementeerd zouden worden, dit zal leiden tot verbetering van de acceptabiliteit 

van de spraak. Dit resultaat is echter wel aan enkele voorwaarden gebonden. 

Als we dan terugkeren naar de onderzoeksvragen: 

-Onderzoeksvraag 1: Kunnen luisteraars discrimineren tussen zinnen die verschillen 

in het verloop van top- en basislijn volgens het model dat is opgesteld voor alinea

intonatie? 

en 

-Onderzoeksvraag 2: Kunnen luisteraars alineaposities koppelen aan de verschillende 

stimuli, waarvan op grond van het discriminatie-experiment is vastgesteld dat ze 

perceptief te onderscheiden waren? 

dan kunnen we concluderen op grond van de onderzoeksresultaten dat deze beide 

positief beantwoord kunnen worden. Alleen voor het model voor zinnen in isolatie 

moest een uitzondering gemaakt worden, zoals in het bovenstaande reeds uiteen

gezet. 

Uit het derde experiment bleek dat teksten met alinea-intonatie geprefereerd 

werden boven teksten zonder alinea-intonatie. Maar de meest natuurlijke intonatie 

werd verkregen in combinatie met voorzieningen voor prominentieverschillen en 

declinatie-resets. Voor een praktische toepassing van de resultaten lijkt het daarom 

gewenst in een tekst-naar-spraaksysteem alinea-intonatieregels te implementeren. De 

regels voor de zin op de eerste positie van de alinea kunnen dan tevens dienst doen 
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voor zinnen in isolatie. Daarnaast is het echter noodzakelijk aanpassingen te doen 

voor prominentieverschillen en declinatieresets, zoals die in het huidige model reeds 

aanwezig zijn. De regels op pagina 45 zijn daarvoor voorlopig bruikbaar. Deze 

regels zijn een aangepaste versie van de regels van Terken (1990). Wegens de 
afwezigheid van een beschrijving voor de toplijn was het namelijk niet mogelijk 

exact deze regels te integreren met het gebruik van alinea-intonatie. De resultaten 

van experiment 3 leidden tot beantwoording van onderzoeksvraag 3 en 4, hieronder 

nog eens herhaald: 

Onderzoeksvraag 3: Hebben luisteraars voorkeur voor teksten voorzien van alineain

tonatie of zijn ze even tevreden over het model dat nu gebruikt wordt, waarin geen 

regels voor alineaintonatie zijn opgenomen? 

Onderzoeksvraag 4: Moet voor het verlaijgen van natuurlijkere spraak het model 

voor alinea-intonatie uitgebreid worden met voorzieningen voor prominentie-verschil

len en declinatieresets? 

Deze vragen konden in combinatie beantwoord worden. Luisteraars hadden inder

daad voorkeur voor teksten voorzien van alinea-intonatieregels, maar in combinatie 

met aanpassingen voor prominentie en declinatieresets werd het beste resultaat wat 

betreft de natuurlijkheid van de spraak verkregen. 

7 .2 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder 
onderzoek 

In dit onderzoek werd in het midden gelaten of het verschil maakte op welke plaats 

in de tekst de verschillende alinea's stonden. Er is echter niet bekend of tekstfinaal 

en tekstinitiëel hetzelfde gebeurt als tekstintern. Dit zou echter in de toekomst nog 

afzonderlijk onderzocht kunnen worden. 

We zagen in experiment 3 dat het noodzakelijk was om het bereik van de 

accenten in te perken wanneer uitsluitend alineaintonatie werd gebruikt. Een 
methode om dat te doen is alineaintonatie te combineren met aanpassingen die 

leiden tot prominentieverschillen en declinatieresets. We zouden echter na moeten 

gaan op wat voor andere manieren het bereik zodanig aangepast zou kunnen worden 

dat dit een voldoende resultaat opleven voor enkel alinea-intonatie. 

In experiment 3 werd gekozen voor een tekst, waarin de alineaverdeling een 

afbakening betekende tussen twee niet semantisch gerelateerde eenheden, die wel 
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een pragmatische relatie hadden, om de alineaindeling zo oncontroversieel mogelijk 

te houden. Het lijkt daarom in de toekomst zinvol om te onderzoeken welke 

eenheden luisteraars gemarkeerd willen hebben door middel van alinea-intonatie. 

Iedere geschreven alinea als zodanig markeren leidt in het ene geval tot te weinig 
fluctuaties in het toonhoogteverloop, in het andere geval tot teveel. F.en dergelijk 

resultaat zagen we al wanneer we de resultaten van het alinea-indelingsexperiment 

van Sluijter (1990) vergeleken met de resultaten van het bijbehorende perceptie

experiment. Sprekers realiseerden niet alle alinea's als prosodische eenheden. F.en 

duidelijke omschrijving van prosodische eenheden lijkt dan ook gewenst. 

F.en ander probleem is dat de natuurlijkheidsoordelen alleen gebaseerd moesten 

zijn op de intonatie. Vanwege de nog niet-optimale kwaliteit van de difoonspraak en 

de ook nog niet optimale duurberegeling klinken de teksten niet erg natuurlijk. Het 

is voor luisteraars dan ook zeer moeilijk te abstraheren van deze kenmerken van de 

difoonspraak en zich uitsluitend te concentreren op de intonatie. 
Verder zou een verbetering van de regels voor de accentuering kunnen leiden 

tot verbetering van de natuurlijkheid. 

Het lijkt bovendien zinvol het alinea-intonatiemodel te completeren met 

voorzieningen voor uitingen bestaande uit meerdere frasen. In dit onderzoek zijn 

hiervoor voorlopige aanpassingen gedaan. Nader onderzoek is echter gewenst. 

F.en optie die door tijdsgebrek niet uitgevoerd kon worden is om teksten op 

verschillende manieren van alinea-intonatie te voorzien. De posities waarop een 

bepaald verloop van top- en basislijn gerealiseerd wordt, zouden dan verwisseld 

kunnen worden. Hierbij zou bekeken kunnen worden of een verkeerde prosodische 

indeling storend werkt. 

Het lijkt verder zinvol om naast regels met betrekking tot het verloop van de 
toonhoogte in grotere tekstgehelen, regels op te stellen met betrekking tot de duur 

van zinnen in grotere tekstgehelen en de duur van de pauzes tussen alinea's apart te 

beregelen. 

Bovendien zou bekeken kunnen worden of het model te verbeteren valt met 

behulp van fmaliteitskenmerken die zich uiten in bijvoorbeeld de keuze van het 

accentpatroon. Deze zou voor eenzelfde constituent kunnen verschillen afhankelijk 

van de positie van de zin waarin hij ingebed is. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Tekstvoorbeelden 

DOELZIN OP DE EERSTE POSITIE 
F.euwenlang hebben de artsen gezocht naar de veroonaker van hooikoons. In de 

Middeleeuwen dacht men al dat het iets te maken had met bepaalde stoffen in de 

lucht. Maar dat werd toen meestal onterecht van elke ziekte gedacht. De Engelse 

ans Blackley heeft uiteindelijk ontdekt dat hooikoons wordt veroorzaakt door 

ingeademd stuifmeel. 

F.en flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. Het denk- en 

concentratievermogen kan door hooikoorts ernstig verstoord worden. Dat kan dan 

dramatische consequenties hebben voor sommige scholieren. Hooikoorts begint 
namelijk meestal in de vroege pubeneit en is in de eerste jaren het hevigst. Daar 

komt nog bij dat examens vaak midden in het stuifmeelseizoen plaatsvinden. 

Hooikoorts is geen ongeneeslijke kwaal. De meeste mensen komen er rond 

middelbare leeftijd automatisch vanaf. Maar het is gelukkig niet nodig dat iemand 

tot die leeftijd altijd binnen blijft, want er bestaan ook medicijnen tegen hooikoons. 

DOELZIN OP DE TWEEDE POSITIE 

Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoorts ernstig verstoord worden. 

F.en flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. Dat kan dramatische 

consequenties hebben voor sommige scholieren. Hooikoorts begint namelijk meestal 

in de vroege puberteit en is in de eerste jaren het hevigst. Daar komt nog bij dat 

examens vaak midden in het stuifmeelseizoen plaatsvinden. 

DOELZIN OP DE VIERDE POSITIE 

Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoorts ernstig verstoord worden. 

Dat kan dramatische consequenties hebben voor sommige scholieren. Hooikoons 

begint namelijk meestal in de vroege pubeneit en is in de eerste jaren het hevigst. 

F.en flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. Daar komt nog bij dat 

examens vaak midden in het stuifmeelseizoen plaatsvinden. 
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DOELZIN OP DE LAATSTE POSITIE 

Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoons ernstig verstoord worden. 

Dat kan dramatische consequenties hebben voor sommige scholieren. Hooikoons 

begint namelijk meestal in de vroege pubeneit en is in de eerste jaren het hevigst. 

Daar komt nog bij dat examens vaak midden in het stuifmeelseizoen plaatsVinden. 

Een flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. 
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Bijlage 2: Resultaten identificatie per proefpersoon 

De proefpersonen 1-5 zijn diegenen met ervaring in het analytisch beluisteren van 

spraak, 6-10 diegenen zonder ervaring daarin. 

ZIN 1: Bewaarders voelen zich door de overheid in de steek gelaten 

1 ,gSPONSE 2 r-7 gsPONSE 
1, 1' '2' , 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS 
11 1 19 2 1 11 1 17 4 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 4 10 71 12 1 17 41 
1 1 1 1 1 1 
13 1 13 el 13 1 9 121 

3 1 ,gsPONSE 4 r-7 gsPONSE 1 1,1, '2' 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 
STIMULUS STIMULUS 

11 1 16 4 11 11 1 17 3 11 
1 1 1 1 1 1 
12 1 1 19 11 12 1 15 61 
1 1 1 1 1 1 
13 1 1 201 13 1 5 161 

5 r-7 gsPONSE 6 r-7 gsPONSE 1 1 'l' , 2' 3' 1 1 'l' , 2' , 3' 1 
STIMULUS STIMULUS 

Il 1 16 5 1 11 1 15 4 21 
1 1 1 1 1 1 
12 1 15 61 12 1 2 9 101 
1 1 1 1 1 1 
13 1 1 201 13 1 2 9 101 
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7 .-----, USPONSE 8 r--, USPONSE 
1 1 'l' '2' , 3' 1 1 1' l' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS! 1 
Il 1 14 6 11 Il 1 19 2 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 l 15 si 12 1 2 15 41 
1 1 1 1 1 1 
13 1 2 3 161 13 1 10 111 

9 .-----, USPONSE 10 r--, USPONSE 
1 1' l' , 2' 3' 1 1 'l' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS! 1 
Il 1 20 l 1 Il 1 19 l 11 
1 1 1 1 1 1 
12 1 l 14 61 12 1 l 12 81 
1 1 1 1 1 1 
13 1 6 1sl 13 1 7 141 

ZIN 2: Maandag is de onderwijsinspectie in Leiden aan een onderzoek begonnen 

Bij zin 2 hebben 3 proefpersonen maar twintig keer iedere stimulus aangeboden 
gekregen. Dit zijn proefpersoon 1-3. Achter hun verwarringsmatrix staat de oor
spronkelijke matrix met 20 oordelen per stimulus. Om de verwarringsmatrixen aan 
te passen is steeds per stimulus 1 response opgeteld bij die response die het meest 
voorkwam. 

21 oordelen 20 oordelen 

l .-----, USPONSE l r--, USPONSE 
1 1 'l' , 2' 3' 1 1 'l' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMULUS! 1 
Il 1 20 l 1 Il 1 19 l 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 15 61 12 1 14 61 
1 1 1 1 1 1 
13 1 l 201 13 1 l 191 
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21 oordelen 20 oordelen 

2 r--, RESPONSE 2 r-7 RESPONSE 1 1, 1' , 2' , 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 
STIMULUS! 1 STIMULusl 1 

11 1 21 1 11 1 20 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 13 el 12 1 12 el 
1 1 1 1 1 1 
13 1 10 111 13 1 10 101 

21 oordelen 20 oordelen 

3 r--, RESPONSE 1 3 r-7 RESPONSE 1 1, 1' , 2' 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 
STIMOLosl 1 STIMOLUSI 1 

11 1 14 7 1 11 1 13 7 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 17 41 12 1 16 41 
1 1 1 1 1 1 
13 1 3 iel 13 1 3 171 
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4 r---iUSPONSE 5 .-----, USPONSE 
1 1 'l' , 2' 3' 1 1 'l' '2' , 3' 1 

STIMULUS STIMOLUS 
11 1 21 1 Il 1 16 4 11 
1 1 1 1 1 1 
12 1 5 14 21 12 1 15 61 
1 1 1 1 1 1 
13 1 8 131 13 1 9 121 

6 r---i USPONSE 7 .-----, USPONSE 
1 1 'l' , 2' , 3' 1 1 1, 1' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMOLusl 1 
Il 1 18 2 11 11 1 20 1 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 2 12 71 12 1 3 16 21 
1 1 1 1 1 1 
13 1 8 131 13 1 4 111 

8 .-----, USPONSE 9 .-----, USPONSE 
1 1 'l' , 2' 3' 1 1 1 'l' '2' , 3' 1 

STIMULUS STIMOLUSI 1 
Il 1 18 1 21 11 1 16 5 1 
1 1 1 1 1 1 
12 1 2 11 al 12 1 16 si 
1 1 1 1 1 1 
13 1 2 14 41 13 1 9 121 

10 r---i USPONSE 
1 1 'l' , 2' 3' 1 

STIMULUS 
11 1 14 6 11 
1 1 1 
12 1 7 9 si 
1 1 1 
13 1 1 3 111 
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Bijlage 3: Voorbeeld van een cumulatieve verwarringsmatrix 

We zien links een normale verwaningsmatrix. Van links naar rechts wordt dan 

berekend hoeveel van het aantal stimuli al benoemd is. In het meest rechtse hokje is 

dat 100%. Rechts vinden we dan de cumulatieve verwaningsmatrix die dan ont

staat. 

,gsPONSE r--igsPONSE 
1 'l' '2' , 3' 1 1 1 'l' , 2' , 3' 1 

STIMULUS STIMOLosl 1 
Il 1112 32 61 Il 1 82% 97% 100,I 
1 1 1 1 1 1 
12 1 12 141 571 12 1 6% 73% 100,I 
1 1 1 1 1 1 
13 1 4 64 1421 13 1 2% 32% 10011 

Punten om de waarde van de d' tussen 1 en 2 te berekenen is dan (82),(6) en 

(97),(73). Punten met de waarde O of 100 zijn niet bruikbaar. De percentages 

worden getransformeerd naar een kanswaarde tussen O en 1. In het geval van een 

punt (82,6) is dan p(hit) = 0,82 en p(false alarm) = 0.06. Om de waarde van d' 

tussen 1 en 3 te berekenen vind je in dit geval twee punten. Indien twee punten uit 

de cumulatieve verwarringsmatrix verkregen konden worden, die bij afzonderlijke 

bepaling per punt leidden tot verschillende d '-waarden is voor het eindresultaat het 
gemiddelde genomen van beide d'-waarden. Wanneer echter geen punten verkregen 
kunnen worden, kan door optelling van d'(l-2) en d'(2-3) de waarde voor d'(l-3) 

verkregen worden. Voor verdere details over de berekening als zodanig verwijs ik 

naar Durlach en Braida ( 1972) 
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Bijlage 4: Accentpatronen tekst experiment 3 

ALINEA 1 

ZIN 1, duur: 3257ms 

Er is een fraude ontdekt met de eindexamens voor het !!l!VO • 

._,_--.... .---- ---- ·-- --- ··-

ZIN 2, duur: 103llms 

Eindexamenkandidaten van scholen uit Leiden en omstreken, konden D!im van 

teYQren de Ql?8aven kopen, die door een inmiddels ontslagen medewerker uit de 

Staatsdrukkerij gestolen waren. 

-- :\ \ ,. ! I : • 

-- ' ! . J ' .: ---
\ :----- -- \; ', {' .......... -

ZIN 3, duur: 4434ms 

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, dinsdagvond laten 

~ten. 

', ----- --- ----
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ALINEA 2 
ZIN 1. duur: 5975ms 

In September begint in filjmegen een experlmm! om betrapte ~eldieven direct 
door de politie te laten beboeten . 

. , 
: ' ' ,....__ 

...... i ----
- - "-J 

- --·· ---
.... 

ZIN 2. duur: 3248ms 

Die ~te bedraagt ongeveer ~maal de waarde van het gestolen ~-

-- --

ZIN 3. duur: 6248ms 

Tijdens een debat in de Tweede Kamer, hebben de ~ties van de verschillende 
paJlilen zich !2Qr het experiment uitgesproken . 

.... ___ ., -. .... _ .. , 
................ _, .... 

r-- - -. 
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Bijlage 5: Resultaten variantie-analyse experiment 3 

1. De resultaten met proefpersonen als replicatiefactor: 

-------------------------------------------------------------------------I SOURCE I I>f'l/ OF2 I F I P VALUE I MEAN SQUARE I 

I--------------------1------------I-----------I-----------I---------------I I RR I 3/ 72 I 0.7875 I 0.5048 I 2.9025 I 
I PR I 1/ 24 I 43.5101 I 0.0000 I 180.9025 I 
I RR PR I 3/ 72 I 0.5413 I 0.6556 I 1.3092 I 
I AA I 1/ 24 I 1.9560 I 0.1747 I 18.0625 I 
I RR AA I 3/ 72 I 0.1763 I 0.9121 I 0.4425 I 
I PR AA I 1/ 24 I 4.6989 I 0.0403 I 17.2225 I 
I RR PR AA I 3/ 72 I 0.1326 I 0.9403 I 0.4425 I 
I PP I 24 I I I 16.1369 I 
I PP RR I 72 I I I 3.6855 I 
I PP PR I 24 I I I 4.1577 I 
I PP RR PR I 72 I I I 2.4185 I 
I pp AA I 24 I I I 9.2344 I 
I PP RR AA I 72 I I I 2.5102 I 
I PP PR AA I 24 I I I 3.6652 I 
I PP RR PR AA I 72 I I I 3.3366 I 

I--------------------1------------I-----------I-----------I---------------I 
2. De resultaten met aanbiedingen als replicatiefactor 

---------------------------------------------------------------------------I SOURCE I OFl/ OF2 I F I P VALUE I MEAN SQUARE I 

I--------------------I------------1-----------1-----------I---------------I I pp I 24/ 72 I 4.3785 I 0.0000 I 16.1369 I 
I PR I 1/ 3 I 138.1814 I 0.0013 I 180.9025 I 
I PP PR I 24/ 72 I 1.7191 I 0.0410 I 4.1577 I 
I AA I 1/ 3 I 40.8192 I 0.0078 I 18.0625 I 
I pp AA I 24/ 72 I 3.6787 I 0.0000 I 9.2344 I 
I PR AA I 1/ 3 I 38.9209 I 0.0083 I 17.2225 I 
I PP PR AA I 24/ 72 I 1.0985 I 0.3677 I 3.6652 I 
I RR I 3 I I I 2.9025 I 
I RR PP I 72 I I I 3.6855 I 
I RR PR I 3 I I I 1.3092 I 
I RR PP PR I 72 I I I 2.4185 I 
I RR AA I 3 I I I 0.4425 I 
I RR PP AA I 72 I I I 2.5102 I 
I RR PR AA I 3 I I I 0.4425 I 
I RR PP PR AA I 72 I I I 3.3366 I 
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