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Abstract 

Zowel de verstaanbaarheid als de beoordeelde aantrekkelijkheid van syn

thetische spraak ie afhankelijk van de kwaliteit van die spraak op 1egmenteel 

en op suprasegmenteel niveau. Deze beide factoren 1ijn niet onafhanke

lijk: correlationele 1tudies van dovenspraak hebben uitgewe■en dat er met 

name bij spraak van slechte kwaliteit een groot effect van prosodie optreedt. 

Maa1111en & Povel (1985) daarentegen constateerden een groter efl'ect van 

prosodie bij goede spraakkwaliteit dan bij slechte spraakkwaliteit. In het 

door one verrichte experiment werden de spraakkwaliteit en de kwaliteit 

van de intonatie onafhankelijk gevariëerd. Een aantal proefper■onen werd 

gevraagd om te oordelen over de aantrekkelijkheid van 1owel hele teksten 

als afzonderlijke zinnen. Wij vonden dat voor hele teksten de effecten van 

spraakkwaliteit en intonatie onafhankelijk waren, terwijl dat voor afzonder

lijke zinnen niet gold. We interpreteren de resultaten als volgt: alleen bij 

goede spraakkwaliteit of wanneer voldoende gewenning aan slechte 1praak

kwaliteit heeft plaatsgevonden komt de luisteraar toe aan het waarderen van 

intonatieve variatie. 
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1 Inleiding 

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van prosodie op verstaanbaarheid en 

beoordeelde kwaliteit van spraak . Smith (1975) vond een hoge correlatie tussen 

verstaanbaarheid van dovenspraak enerzijds en spraaksnelheid en slechte fona

torische beheersing (hetgeen het zg. intermitterend foneren en onvoldoende of ex

cessieve variaties in toonhoogte en geluidssterkte inhoudt). Hudgins & Numbers 

(1942} constateerden een hoge correlatie tussen verstaanbaarheid en zinsritme. 

Maassen & Povel (1985) vonden dat de correctie van de temporele structuur en 

de intonatie (suprasegmentele correctie) van dovenspraak een verbetering in de 

verstaanbaarheid van 24% naar 34% opleverde. Een correctie van segmentele 

karakteristieken (verbetering van de "spraakkwaliteit") resulteerde echter in een 

verbetering van de verstaanbaarheid van 24% naar 72%. Combinatie van seg

mentele en suprasegmentele correcties leverde zelfs bijna perfect verstaanbare 

zinnen op. Al deze resultaten doen vermoeden dat er een bepaalde wi1111elwerking 

tussen de spraakkwaliteit en de kwaliteit van de prosodie bestaat. Ook Wingfield 

(1984) vond resultaten die in deze richting wezen. 

Eén aspect van prosodie is intonatie. Bij natuurlijke spraak kunnen we variatie in 

toonhoogtebewegingen, excursie en declinatie waarnemen: de intonatiecontouren 

van twee opeenvolgende zinnen zijn veelal verschillend, terwijl de begin- en eind

frequenties van deze contouren ook variëren; ook de grootte van de toonhoogtebe

wegingen (excursie) bij verschillende accentverleningen zal niet constant zijn. Dit 

alles maakt, dat natuurlijke spraak, in tegenstelling tot kunstmatige spraak, die 

deze variaties veelal niet kent, "levendig" klinkt. Ik zal nu een korte beschouwing 

wijden aan elk van deze drie factoren afzonderlijk. 

Intonatiecontouren 

De Nederlandse intonatiegrammatica (Collier & 't Hart, 1981) presenteert een 

aantal toonhoogtebewegingen en regels om deze aanet>n te rijgen. Deze gram

matica staat nog een aantal keuzes toe: als de spreker bijvoorbeeld in een uiting 

twee woorden wil accentueren heeft hij tenminste twee mogelijkheden ; hij kan 

gebruik maken van de zogenaamde "platte hoed" (waarbij het eerste accent ge

realiseerd wordt door een stijging en het tweede door een daling) of van een 

opeenvolging van twee "punthoeden" (een stijging direct gevolgd door een da

ling). Welke realisatie de spreker kiest, hangt af van welke hij op dat moment 
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het meest passend vindt . 

Excursie 

Verschillen in excursiegrootten van accentverlenende toonhoogtebewegingen lei

den tot verschillen in waargenomen prominentie; de relatie tussen excursiegrootte 

en prominentiegraad is verre van doorzichtig. 

Declinatie 

Met de declinatie geven we de neerwaartse helling van de intonatiecontour tussen 

het begin en het einde van een uiting aan (we spreken van de declinatielijn). In 

langere zinnen kan er, op syntactische grenzen, een breuk in de declinatielijn op

treden . Na deze breuk zet de lijn hoger in dan ze eindigde voor de breuk. De 

eindfrequenties van de verschillende "declinatiestukken" zijn niet gelijk. Ook de 

eindfrequentie van de declinatielijn aan het einde van de zin hoeft niet constant 

te zijn. 

Vraagstelling 

Gegeven het feit dat de relatie tussen tussen spraakkwaliteit en prosodie niet 

duidelijk is, werd besloten deze in een experiment nader te onderzoeken. De al

gemene vraagstelling luidt als volgt: bestaat er een interactie tussen de effecten 

van spraakkwaliteit en intonatie? 
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2 Het experiment 

Een snelle en eenvoudige manier om te achterhalen wat luisteraars wel of niet 

aantrekkelijk vinden is om ze een oordeel te laten aangeven op een numerieke 

10 punts-schaal. We kunnen dan verschillende versies van een uiting of tekst 

aanbieden en de beoordeelde aantrekkelijkheid van de verschillende versies met 

elkaar vergelijken. 

Bij dit experiment werd een door een menselijke spreker voorgelezen tekst aan 

twee verschillende analyses onderworpen en wel zo, dat we spraak van "goede" en 

spraak van "slechte" kwaliteit verkregen. Bovendien werd in een tweetal versies 

de intonatie van de voorgelezen tekst gereduceerd tot "standaard" intonatie . 

2.1 Methode 

M ateria4l. De voorgelezen tekst was een bericht uit de Volkskrant dat op ver

scheidene plaatsen aanpassingen ondergaan had. De tekst bestond uit 21 zinnen 

met een gemiddelde lengte van 15,7 woorden per zin (s.d.=6,36) (zie Bijlage 

I). De tekst werd ingelezen in de computer en geanalyseerd in A-parameters 

( coëfficiënten van een n-de orde filter). Door een LPC-analyse met 6 coëfficiënten 

of met 30 coëfficiënten toe te passen verkregen we spraak van respectievelijk 

"slechte" en "goede" kwaliteit. Het toonhoogteverloop (de intonatiecontour) van 

de verschillende zinnen werd gecopiëerd van reeds bestaande, identieke zinnen. 

Deze waren geanalyseerd in P-parameters ( coëfficiënten van een cascade van vijf 

tweede-orde filters) . De toonhoogte werd geanalyseerd volgens de harmonischen

zeef-methode van Duifhuis & Willems. Waar nodig waren fouten in de toonhoog

temeting en stemloos/stemhebbendfouten gecorrigeerd. Van deze reeds bestaande 

toonhoogteverlopen gebruikten we eveneens twee versies en wel zo, dat we konden 

spreken van een versie met een "goede" intonatie en een versie met een "slechte" 

intonatie . 

We hebben dus de volgende variabelen : 

* spraakkwaliteit: LPC6 versus LPC30 

* "goede" versus "slechte" intonatie 

Deze variabelen worden orthogonaal gevariëerd, zodat we vier versies van een 

tekst krijgen . 
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Versie 1: IG-6. Deze versie werd onderworpen aan een LPG-analyse met 6 

coëfficiënten, hetgeen resulteert in spraakkwaliteit die we "slecht" zullen noemen. 

De intonatie werd gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker en volgens de 

Intonatie Grammatica. De intonatiecontouren van het origineel werden vervan

gen door contouren die uit rechte lijnstukken bestonden, maar die verder getrouwe 

copiën waren van de originele contouren, zij het met de volgende beperkingen: (1) 

perceptief relevante bewegingen die niet door de Intonatiegrammatica beschreven 

worden, werden vervangen door de meest gelijkende, wel grammaticale bewe

ging; (2) opeenvolgingen van bewegingen die niet door de Intonatiegrammatica 

gegenereerd worden, werden vervangen door opeenvolgingen die wel door de gram

matica gegenereerd kunnen worden. 

Eigenschappen van IG-6 zijn: 

• "slechte" spraakkwaliteit; 

• contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 

• bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 

• excursie en declinatie (inclusief declinatie-resets) gemodelleerd naar het 

voorbeeld van de spreker; 

• oplijning van toonhoogtebewegingen met segmenten gemodelleerd naar het 

voorbeeld van de spreker. 

Versie 2: IG-30. Op deze tekst werd een LPG-analyse met 30 coëfficiënten 

toegepast en dit leverde spraak van "goede" kwaliteit op. De intonatie werd ook 

hier weer gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker en volgens de regels 

van de Intonatiegrammatica (vgl. Versie 1). 

Eigenschappen van IG-30 zijn: 

• "goede" spraakkwaliteit; 

• contouren gemodelleerd naar het voorbeeld van de spreker; 

• bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 

• excursie en declinatie (inclusief declinatie-resets) gemodelleerd naar het 

voorbeeld van de spreker; 
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• oplijning van toonhoogtebewegingen met segmenten gemodelleerd naar het 

voorbeeld van de spreker. 

Versie 3: DST-6. Deze tekst werd onderworpen aan een LPC-analyse met 6 

coëfficiënten, de spraakkwaliteit was dus weer "slecht". Nu werden echter de 

toonhoogtebewegingen, de declinatie en de intonatie gestandaardiseerd. De ex

cursiegrootte van de toonhoogtebewegingen werd vastgesteld op 6 aemitonen, de 

duur op 120 ms, en de oplijning met de segmenten volgens de daarvoor geldende 

receptuur (zie Bijlage II) . De declinatie werd per zin berekend volgens de gang

bare, op de duur gebaseerde formule, terwijl de eindfrequentie werd vastgezet 

op 75 Hz. Kunstmatige intonatiecontouren werden gegenereerd op basis van de 

regels die momenteel gehanteerd worden in het experimentele IPO tekst-naar

spraak systeem, zoals dat is geïmplementeerd in bijvoorbeeld de Tiepatem. In dit 

systeem worden neutrale contouren gegenereerd, afgeleid van het hoed-patroon: 

de twee laatste accenten voor een prosodisch gemarkeerde grens worden verbon

den door een zogenaamde "platte hoed" (dat is een stijging op het voorlaatste te 

accentueren woord en een daling op het laatste te accentueren woord, verbonden 

door een stuk hoge declinatie). De daaraan voorafgaande accenten worden gere

aliseerd door een stijging, gevolgd door een geleidelijke daling tot aan het volgende 

accent ("zaagtand-patroon") . De plaats van de accenten werd overgenomen van 

het origineel. Alleen syntactische grenzen die gemarkeerd zijn door middel van 

leestekens, worden prosodisch gemarkeerd: ";" en "." krijgen een "einde van de 

zin"-markering (eindfrequentie 75 Hz), "," wordt prosodisch gemarkeerd met een 

late stijging in de syllabe direkt voorafgaand aan de komma (de zogenaamde con

tinueringsstijging). In gevallen waarin een stijging gemaakt moet worden op de 

eerste syllabe van een uiting en de klinker inzet binnen 70 ms na het begin van de 

spraak, is er geen tijd voor een volledige stijging. De huidige regels voorzien dan 

in een inzet op de hoge declinatielijn met een daling na 30 ms. Toepassing van dit 

recept leverde echter onacceptabele resultaten op; in deze gevallen werd gekozen 

voor een hoge inzet met een daling in de direkt daarop volgende syllabegrens. 

Ook dit recept leverde niet echt fraaie resultaten op, maar het garandeerde in 

ieder geval de vergelijkbaarheid met de intonatieregels in het huidige experimen

tele tekst-naar-spraak systeem (Terken, 1987) . 

Eigenschappen van DST-6 zijn: 

• "slechte" spraakkwaliteit; 

• bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 
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• contouren gegenereerd met regels voor intonatie in experimentele IPO tekst

naar-spraak systeem; 

• excursie en declinatie gestandaardiseerd; 

• oplijning van toonhoogte bewegingen met segmenten volgens receptuur . 

Versie 4: DST-30. Op deze tekst werd een LPC-analyse met 30 coëfficiënten 

toegepast, hetgeen spraak van "goede" kwaliteit opleverde. Verder is deze versie 

identiek aan versie 3. 

Eigenschappen van DST-30 zijn : 

• "goede" spraakkwaliteit; 

• bewegingen volgens de Intonatiegrammatica; 

• contouren gegenereerd met regels voor intonatie in experimentele IPO tekst

naar-spraak systeem; 

• excursie en declinatie gestandaardiseerd; 

• oplijning van toonhoogte bewegingen met segmenten volgens receptuur. 

In schema ziet het geheel er als volgt uit: 

Tabel 1. Schematische representatie van de verschillen tussen de vier versies. 

spraakkwaliteit 

intonatie gemodelleerd naar 

het voorbeeld van de spreker 

IG-6 IG-30 DST-6 DST-30 

+ + 

+ + 

Beoordelers. 20 personen, willekeurig gekozen uit het IPO-proefpersonenbestand 

en niet gewend aan het beluisteren van synthetische en geresynthetiseerde spraak, 

namen deel aan de beoordeling. Zij hadden Nederlands als moedertaal en een 

normaal gehoor. Deelname aan het experiment was vrijwillig en er stond een 

vergoeding van f7 ,50 tegenover . 
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Procedure. De beoordelers werd gevraagd om aan te geven of ze de aange

boden versies wel of niet "aantrekkelijk" vonden. Vermeld werd dat de ver

schillen tussen de versies te maken hadden met zinsmelodie ( de intonatie) en 

spraakkwaliteit; "aantrekkelijk" werd hierbij gedefiniëerd als "zoals U zou willen 

dat een goede spreker voor radio of televisie de tekst zou uitspreken". Gevraagd 

werd om steeds het eente oordeel te geven; hiervoor was steeds 5 seconden 

beschikbaar . De hele proef, inclusief instructie en nabespreking, duurde 50 

minuten . 

De beoordeling bestond uit drie delen . Eerst kregen de beoordelers vier oefenver

sies te horen . Een oefenversie bestond uit de eerste twee zinnen van de tekst. Alle 

beoordelers kregen de oefenversies in dezelfde volgorde te horen: eerst DST-30, 

dan IG-6, vervolgens DST-6 en tenslotte IG-30. Over elke oefenversie werd een 

oordeel gevraagd. Vervolgens werd elk van de vier versies in zijn geheel aangebo

den en er werd een globaal oordeel over de aantrekkelijkheid van de voorgelezen 

tekst gevraagd. Tenslotte werden de teksten zin voor zin aangeboden. De volg

orde van de zinnen was gerandomiseerd met betrekking tot spraakkwaliteit en 

type intonatie, zodat we vier "nieuwe" "teksten" kregen. De zinnen waren dus 

niet geblokt . De volgorde van de zinnen in de teksten bleef ongewijzigd. Nu werd 

er een oordeel over de aantrekkelijkheid van de afzonderlijke zinnen gevraagd. 

Het oordeel werd uitgedrukt op een numerieke, 10-puntsschaal, waarbij 1 staat 

voor "volstrekt onvoldoende", 5 voor "twijfelachtig", zes voor "voldoende" en 10 

voor "uitmuntend" (vgl. het puntensysteem op de Nederlandse scholen). 

Ter balancering van eventuele volgorde-effecten werden de beoordelers verdeeld 

in vier groepen: twee groepen van zes personen, één groep van vijf personen en 

één groep van drie personen; elke groep kreeg de versies te horen in een andere 

volgorde. Alle beoordelers beoordeelden alle versies. Ook de volgorde waarin de 

teksten bij de zin-voor-zin presentatie werden aangeboden, was verschillend voor 

elk van de vier groepen. De spraak werd aangeboden via hoofdtelefoons. De 

geluidssterkte was vastgezet op een acceptabel niveau. 
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3 Resultaten en discussie 

Dataverwerking 

Indien we verschillende personen vragen om een oordeel te geven over de aantrekke

lijkheid van een tekst of uiting op een numerieke 10-punts schaal, introduceren 

we altijd een aantal onzekerheden. We weten namelijk niet of 

l. de afstand tussen een 4 en een 6 voor een bepaalde beoordeler gelijk is aan 

de afstand tussen bijvoorbeeld een 6 en een 8; 

2. de afstand tussen een 4 en een 6 voor twee verschillende beoordelers een

zelfde verschil in aantrekkelijkheid weergeeft; 

3. een 6 voor een beoordeler eenzelfde mate van aantrekkelijkheid weergeeft 

als een 6 voor een andere beoordeler. 

Het gevolg hiervan is dat de ruwe data, rechtstreeks uit de experimenten verkre

gen, niet voldoen aan de eisen van de variantie-analyse. Eén van deze eisen is 

dat we te maken moeten hebben met een normale verdeling. Omdat we echter 

meten met een eindige intervalschaal, kunnen we te veel metingen aan de beide 

uiteinden van die schaal verkrijgen (toelichting: als een beoordeler een 1, een 2 

of een 3 mag toekennen, dan kent hij de eerste zin bijvoorbeeld een 2 toe. la de 

volgende zin beter, dan zal hij hiervoor een 3 geven. Is nu de derde zin echter 

nog beter, dan kan de beoordeler niets anders doen dan er ook een 3 aan toe 

te kennen, enz .. Hetzelfde geldt voor de andere kant van de schaal, de 1. Dit 

resulteert in een concentratie van metingen bij de 1 en de 3). Met andere woor

den: de uiteinden van de schaal worden in elkaar gedrukt. Een oplossing voor 

dit probleem biedt het omrekenen van de ruwe oordelen naar een zg. psycholo

gisch continuum op basis van de frequentieverdeling van de ruwe oordelen. De 

resulterende schaalwaarden zijn dan wel normaal verdeeld. Een nadeel van deze 

omrekening is wel dat we de informatie over de proefpersonen kwijtraken . 

Om na te gaan in hoeverre het gerechtvaardigd is om een variantie-analyse toe te 

passen op de ruwe data, werden de oordelen volgens Edwards (1957) geconver

teerd naar het psychologisch continuum. Vervolgens werden de Edwards' gecon

verteerde scores per item in een grafiek uitgezet als functie van de gemiddelde 

score per item, berekend op grond van de ruwe data en werd voor de twee data

sets de Pearson produkt moment correlatie berekend . Figuur 1 geeft een grafische 

weergave van de relatie tussen de gemiddelden berekend op grond van de ruwe 
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oordelen en de Edwards' geconverteerde scores. De gevonden correlatie bedroeg 

0,99. Op grond van deze gevonden correlatie lijkt het niet noodzakelijk om de 

data om te rekenen naar het psychologisch continuum alvorens verdere analyses 

te plegen . De verdere resultaten zijn derhalve gebaseerd op berekeningen met de 

ruwe schaaloordelen . 

Insert figure 1 

Ver,chillen tuuen ver,ies 

De gemiddelden voor de tekstgewijze en zin-voor-zin presentatie worden gegeven 

in tabel II en III. De getallen in de velden van de matrix in tabel II geven de 

( over beoordelers) gemiddelde oordelen voor de verschillende versies in de in

tegrale presentatie aan, de getallen die er tussen haakjes onder staan geven de 

standaardafwijkingen aan . In tabel III vinden we de (over beoordelers en zinnen) 

gemiddelde oordelen per versie in de zin-voor-zin presentatie. Ook nu weer staan 

de standaardafwijkingen er tussen haakjes onder. 

Tabel Il. Gemiddelde oordelen en standaardafwijkingen voor de verschillende 

versies in de integrale presentatie. 

Il IG DST I verschil 1 

LPC6 3.55 2.80 0.75 

s.d. (1.40) (1.40) 

LPC30 5.90 4.95 0.95 

s.d. (1.59) (1.15) 

verschil 2.35 2.15 
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Tabel III. Gemiddelde oordelen en standaardafwijkingen voor de verschillende 

versies in de zin-voor-zin representatie. 

Il IG DST I verschil 1 

LPC6 3.49 3.34 0.15 

s.d . (1.62) (1.37) 

LPC30 6.12 5.62 0.50 

s.d. (1.29) (1.30) 

verschil 2.63 2.28 

In de integrale presentatie vonden we geen interactie tussen de effecten van 

spraakkwaliteit en intonatie. Het effect van het aantal coëfficiënten bij de LPC

analyse levert een F-waarde op van 61.56 (p=0.0000) . Het effect van de inter 

natiecontouren geeft in dit geval een F-waarde van 22.78 (p=0.0001). De beide 

hoofdeffecten zijn dus significant . 

De zin-voor-zin oordelen hebben we aan twee analyses onderworpen: een ana

lyse op proefpersonen gemiddeld over zinnen en vervolgens een analyse op zin

nen gemiddeld over proefpersonen. In beide gevallen was de interactie tussen 

de spraakkwaliteit (het aantal coëfficiënten bij LPC-analyse) en de intonatiecon

touren significant: voor de analyse op de proefpersonen-data: F1(1,19)=22.06 

en p=0.0002; voor de analyse op de zinnen-data: F2(1,2o)=12.07 en p=0.0024. 

Omdat we bij beide analyses deze interactie tussen de twee effecten constateer

den, hebben we een test op de enkelvoudige effecten gedaan. Het effect van 

de contouren was alleen significant bij spraak van goede kwaliteit. Bij de ana

lyse op proefpersonen vonden we voor de LPC6-analyse (IG-6 versus DST-6): 

Fl(l,lQ}=l.82 (niet significant), terwijl de LPC30-analyse (IG-30 versus DST-

30) F1( 1,19)=6.08 (p:::; 0.05) opleverde; bij de analyse op zinnen vonden we voor 

de LPC6-analyse: F2(1 ,2o)=3.33 (niet significant) en voor LPC30: F2(1,2o)=ll.08 

(p ~ 0.05). We zien aldus dat alleen goede spraakkwaliteit significante F-waarden 

oplevert . 
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We kunnen naar aanleiding van de tabellen II en 111 de volgende opmerkingen 

maken: 

1. De proefpersonen zijn kennelijk erg streng geweest in hun beoordeling: als 

we onze resultaten vergelijken met de resultaten van een eerder gedane 

vergelijkbare test (Terken, 1987), zien we dat de beoordelers in onze test 

over het algemeen veel lagere cijfers geven. 

2. De verklaring van het feit dat er bij integrale presentatie van de teksten 

geen interactie optreedt tussen de beide effecten, terwijl dat bij de zin

voor-zin presentatie wel het geval is, zou kunnen liggen in het leereffect dat 

optreedt bij een integrale presentatie: na een aantal zinnen zijn de beoor

delers "gewend" aan de kwaliteit van de aangeboden spraak, ze weten wat 

ze kunnen verwachten, zodat alle aandacht uit kan gaan naar de intonatie, 

waardoor het effect van de contouren voor beide soorten spraakkwaliteit 

significant is. Bij de zin-voor-zin presentatie hebben we de versies geran

domiseerd, zodat er geen sprake kan zijn van "wennen" aan een bepaalde 

spraakkwaliteit . 

3. De versies IG-6 en DST-6 worden negatief beoordeeld, de versies IG-30 en 

DST-30 twijfelachtig tot voldoende. Het verschil in de beoordeling tussen 

IG-6 en DST-6 enerzijds en IG-30 en DST-30 anderzijds, dat ruim twee pun

ten bedraagt, kunnen we toeschrijven aan het verschil in spraakkwaliteit: 

de kwaliteit van een 30-polige LPC-analyse is een aantal malen beter dan 

de kwaliteit van een ~polige LPC-analyse, en wordt ook als zodanig door 

de beoordelers gewaardeerd . 

4. Een versie met een intonatiecontour die gemodelleerd is naar het voorbeeld 

van de spreker (IG-6 of IG-30) wordt beter beoordeeld dan de overeenkom

stige versie met de gestandaardiseerde intonatiecontour (respectievelijk DST-

6 of DST-30). 

5. Het effect van de spraakkwaliteit is wel groter dan dat van de intonatie: 

versie DST-30 wordt toch nog beter beoordeeld dan versie IG-6. 

6. Bij de zin-voor-zin presentatie worden de versies met een gestandaardiseerde 

intonatiecontour beduidend beter beoordeeld dan bij de integrale presen

tatie; dit zou te maken kunnen hebben met eigenschappen van de stimuli : 

het is mogelijk dat standaard-contouren, -excursie en -declinatie minder 

storend gevonden worden voor afzonderlijke zinnen dan voor afzonderlijke 
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teksten. In verband met de onder punt twee genoemde gewenning aan de 

spraakkwaliteit wilden we nagaan of de lengte van de diverse zinnen enige 

invloed heeft op de door de beoordelen, waargenomen aantrekkelijkheid (we 

zouden verwachten dat een dergelijk leereffect ook in enige mate bij langere 

zinnen optreedt) . Terken (1987) vond een dergelijk effect: naarmate zinnen 

met een zekere mate van gestandaardiseerde intonatie langer waren, wer

den ze minder acceptabel gevonden. Globale inspectie van de data voor 

afzonderlijke zinnen leverde in geen van de vier versies op dat lange zinnen 

minder goed beoordeeld werden dan kortere zinnen. Figuur 2 geeft weer 

hoe de gemiddelde scores per zin in de afzonderlijke versies variëren als 

functie van de zinslengte. We zien dat er voor geen van de vier versies een 

noemenswaardig effect van de zinslengte optreedt. 

7. Tenslotte valt op dat het verschil tussen de beoordeling van DST-30 en 

IG-30 groter is dan het verschil tussen de beoordelingen van DST-6 en IG-

6. We vermoeden dus dat luisteraars eerst bij spraak van goede kwaliteit 

toekomen aan het waarderen van een "goede" intonatie. 

Inaert figure e 
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4 Conclusies 

Aan de resultaten van dit experiment kunnen we de volgende conclusies verbinden: 

• Het lijkt erop dat de spraakkwaliteit (verstaanbaarheid) in de allereerste 

plaats bepalend is voor de aantrekkelijkheid van spraak . Alleen bij spraak 

van goede kwaliteit of wanneer ze voldoende gelegenheid hebben zich in te 

stellen op de slechte spraakkwaliteit, komen luisteraars toe aan het waar

deren van een "goede" intonatie . Het is dus zaak om bij het implementeren 

van een tekst-naar-spraak systeem in de allereerste plaats te streven naar 

een zo goed mogelijke spraakkwaliteit alvorens aandacht te schenken aan 

factoren als zinsmelodie. 

• Het standaardiseren van de intonatiecontouren, de excursiegrootte en de de

clinatie leidt tot een verminderde aantrekkelijkheid van geresynthetiseerde 

spraak, waarbij men nog kan opmerken dat dit effect sterker optreedt bij 

langere (aaneengesloten) stukken spraak. In welke mate standaardisatie van 

één van de afzonderlijke grootheden leidt tot een verminderde aantrekke

lijkheid, hebben we met dit experiment niet kunnen nagaan, omdat de 

drie genoemde grootheden niet onafhankelijk van elkaar gevariëerd werden: 

ofwel ze variëerden alle drie (versies IG-6 en IG-30), ofwel ze waren alle drie 

gestandaardiseerd (versies DST-6 en DST-30) . 

• In tegenstelling tot een eerder gedaan experiment (Terken, 1987) consta

teerden we nu geen noemenswaardig effect van de zinslengte. 
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als functie van score per item berekend op ba.sis van ruwe oordelen, gemiddeld 

over beoordelers. 
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Figuur 2. Scores per zin, gemiddeld over beoordelers, voor de afzonderlijke ver

sies in het experiment als functie van zinslengte. De zinnen staan op de x-as in 

oplopende lengte. De datapunten zijn voor het gemak met lijnen verbonden. De 

verbinding van de punten met lijnen is niet bedoeld om een of ander continuum 

te suggereren . 
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Bijlage I 
Besmeurde Vogels 

De zoekactie op Terschelling naar met olie besmeurde vogels is dit weekeinde ern

stig bemoeilijkt door de zware sneeuwval zaterdagnacht en zondag. De sneeuw 

stapelde zich op tot een hoogte van ongeveer veertig centimeter. Bovendien werd 

met name op Terschelling veel hinder ondervonden van ijsvorming. Hierdoor kon

den de medewerkers van de Vogelwacht veel plaatsen waar zich olieslachtoff ers 

bevonden niet bereiken . Ondanks de barre weersomstandigheden slaagde men er 

in dertig eidereenden te vangen. Opnieuw zijn tientallen vogels dood aangetrof

fen. Honderden vogels wachten op schotsen in de Waddenzee bij een temperatuur 

van tien graden onder nul op hun eind. 

Het is nog steeds een raadsel waar de olievlek, die de komende weken bij Texel en 

Terschelling aan vermoedelijk duizenden vogels het leven gaat kosten, vandaan 

komt . De olie is van een lichte soort, en is hoogstwaarschijnlijk niet afkomstig 

uit een olietanker. Er wordt nader onderzoek ingesteld naar de herkomst van de 

olie. De uitslag kan in de loop van de week bekend worden. 

De vervuiling is dinsdag al voor het eerst gesignaleerd. Toen werden bij het 

natuurrecreatiecentrum op Texel de eerste bevuilde vogels binnen gebracht. Vol

gens Harro Brugge, medewerker van het natuurrecreatiecentrum, wordt de si

tuatie voor de dieren door de aanhoudend strenge tot zeer strenge vorst met de 

dag ernstiger. Overal vormt zich op de Waddenzee ijs, soms al een kilometer 

lang. De vogels komen daardoor niet meer langs de Waddendijk en verspreiden 

zich volgens Brugge steeds verder. Doordat de dieren zich nu verder uit de kust 

bevinden, zijn ze moeilijker te vangen en heeft het vogelopvangcentrum ook geen 

duidelijk beeld meer waar de beesten zich precies bevinden. 

Brugge heeft het afgelopen weekeinde veel dode vogels van de Waddendijk gehaald . 

Verder zijn veel zwarte zee-eenden, toppereenden en eidereenden ernstig bevuild. 

Door de strenge vorst zullen deze beesten volgens Brugge versneld dood gaan, 

al is het volgens hem nog een kwestie van weken. De olie tast de koudewerende 

vetlaag van de vogels aan, en dat is zeker met deze strenge vorst onherroepelijk 

dodelijk. 
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Bijlage II 
Receptuur voor oplijning van toonhoogtebewegingen met ,egmenten 

De standaard excursiegrootte van bewegingen is 6 semitonen, de standaard duur 

is 120 ms, tenzij anders vermeld. 

type beweging lnzetmoment 

accentverlenende stijging 1 70 ms voor klinkerinzet 

eindstijging 2 120 ms voor end of voicing 

accentverlenende stijging 3 50 ms na klinkerinzet, 180 ms, 9 st 

"overshoot" 5 40 ms voor klinkerinzet, 2 st 

accentverlenende daling A: 

• in platte hoed 20 ms voor klinkerinzet 

• na inclinatie vanaf klinkerinzet 

• in punthoed ( 1 &A) 80 ms na klinkerinzet 

• in combinatie met "overshoot" (S&A) vanaf klinkerinzet, 8 st, 160 ms 

niet-finale daling B 

• los voorkomend 

• in punthoed (l&B) 

halve einddaling C 

halve daling E 

geleidelijke stijging 4 

geleidelijke daling D 

20 

vanaf klinkereinde 

80 ms na klinkerinzet 

200 ms voor end of voicing, 6.75 st 

60 ms voor klinkerinzet, 60 ms, 3 st 

van einde van voorafgaande tot begin 

van volgende beweging 

idem 


