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Verslag van de implementatie van de nieuwe 
Intonatiemodule {INTONATION2). 

In dit verslag wordt de implementatie van een nieuwe intonatiemodule voor het tekst
naar-spraak systeem SPRAAKMAKER besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde 
de motivatie voor het maken van de nieuwe module, de beschrijving van de nieuwe 
module, de representatie van de bewegingen in de grid, en een informele evaluatie 
van de gereedschappen SMF, PGF en SPRAAKMAKER en van INT0NATION2. 

Motivatie voor de nieuwe module 

De nieuwe intonatiemodule was nodig omdat de module SPEECH, die in 
SPRAAKMAKER zinnen van een declinatie en pitchcontouren voorzag, 2 grote nade
len heeft : In de eerste plaats is de code erg ontoegankelijk, waardoor onderhoud 
en aanpassing van de regels wordt bemoeilijkt; de regels zijn gecodeerd in Fortran 
en Pascal en geïntegreerd met de regels voor spraaksynthese. In de tweede plaats 
biedt de module geen mogelijkheid om de afleiding van pitchcontouren te volgen of 
te beïnvloeden. Om deze bezwaren te ondervangen werd het spraaksynthesegedeelte 
in SPEECH van het intonatiegedeelte gescheiden en werden er nieuwe intonatieregels 
geschreven. 

Een eerste versie van INT0NATION2 werd geschreven door Hugo van Leeuwen. 
Deze bevatte regels die incompleet waren en op gefingeerde invoer werkten, dat wil 
zeggen ze waren niet ingesteld op de invoer zoals die door SPRAAKMAKER wordt 
geleverd, en konden dus ook niet getest worden. Het completeren van de regels, het 
aanpassen ervan aan de werkelijke invoer, en het in overleg met Jacques Terken aan
passen van de intonatiecontouren aan de meest recente inzichten was het doel van 
mijn aanstelling. 

Beschrijving van de nieuwe module 

De nieuwe regels werden geschreven met behulp van het SPRAAKMAKERF0R
MALISME (SMF) zie Van Leeuwen (1991). Dit is een gereedschap om linguïstische mo
dules te schrijven, die door middel van een tussenstap (PROLOG GRID FORMALISME 
of PGF) de grid in Spraakmaker manipuleren. Appendix 1 bevat twee voorbeelden 
van SMF-regels. Ik zal verder niet in detail op formulering van de regels ingaan, maar 
een globale indruk geven van de werking ervan. 

In de nieuwe opzet werd het afleiden van intonatie opgedeeld in vier stappen: 

• Bepaling van declinatie en beginfrequentie 

• Bepaling van de opeenvolging van symbolische toonhoogtebewegingen 
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• Bepaling (standaard)realisatie van deze bewegingen, 
nl. duur, timing, ankerpunten en excursiegrootte. 

• Oplijning van de bewegingen ten opzichte van het segmentele niveau 

De bepaling van declinatie en beginfrequentie werd overgedragen aan een 
aparte module in SPRAAKMAKER omdat SMF nauwelijks rekenfaciliteiten heeft. 
Voor de overige drie stappen werden drie modules geschreven, respectievelijk AS

SIGN _CQNTOUR, STANDARD..MOVEMENTS en ALIGNMENT. Nadat de eerste versies 
van deze modules geschreven waren, werd gecontroleerd of ze goed aansloten op 
de binnen SPRAAKMAKER aanwezige informatie en werden de regels zoveel mogelijk 
vereenvoudigd. Na het implementeren van de regels zijn de resultaten getoetst, eerst 
door te kijken of de opeenvolging van toonhoogtebewegingen en de realisatie ervan er 
op papier acceptabel uitzag, en vervolgens door te luisteren of de regels daadwerkelijk 
acceptabele contouren genereerden, en waar dit niet het geval was zijn wijzigingen 
aangebracht. Hier volgt een korte omschrijving van deze modules met vermelding 
van verschillen ten opzichte van de oude intonatiemodule. 

• ASSIGN _CONTOUR 

In deze module worden in eerste instantie toonhoogtebewegingen toegekend 
aan lettergrepen, onder andere op grond van klemtoon en accent. Daarom is de 
klemtooninformatie die in SPRAAKMAKER (om technische redenen) is gecodeerd op 
fonemen, ook op het syllabeniveau nodig. In SPRAAKMAKER is een regel gemaakt die 
klemtooninformatie van het foneemniveau kopieert naar het syllabeniveau. In INTO

NATION2 worden de primair beklemtoonde lettergrepen in geaccentueerde woorden 
gemarkeerd met een '+' en alle andere lettergrepen met een '-'. In de toekomst 
is het wellicht wenselijk om ook lettergrepen met secundaire klemtoon in samen
stellingen te accentueren. Vervolgens wordt de pitch stream leeggemaakt, zodat de 
module eventueel meer dan één keer op een invoerzin kan worden toegepast ( ter
wijl er bijvoorbeeld iets in de zin veranderd is door de gebruiker). Tenslotte worden 
de symbolische toonhoogtebewegingen bepaald. In tegenstelling met INTONATIONl 

worden die ook naar de grid weggeschreven. De opeenvolging van toonhoogtebewe
gingen is als volgt (plusjes en minnetjes geven geaccentueerde en ongeaccentueerde 
lettergrepen aan, de overige symbolen komen uit de IPO-grammatica, zie 't Hart en 
Collier {1975), waarbij '%' staat voor 0): 
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zinsfinale frases in vraagzinnen: 

accenten + (-)0 + (-) 
bewegingen (1 d )0 11;2 

accenten + (-)0 + -
bewegingen (1 d )0 1ia 

overige zinsfinale frases: 

accenten + (-)0 + (-)0 + 
bewegingen (1 d )0 1 ¼ a 

of: 
accenten + (-)0 
bewegingen (1 d 

niet-zinsfinale frases : 

accenten 
bewegingen 

accenten 
bewegingen 

+ (-)0 
)0 1ia 

+ (-)0 + (-) 
(1 d )0 1 ¼ 

+ (-)0 + - -
(1 d )0 1ta 2 

-
2 

In de oude module kregen de laatste 2 accenten van een (bevestigende) zin 
altijd een platte hoed, in de nieuwe module alleen als de accenten in hetzelfde phi
domein zitten, als vertaling van de observatie van Kruyt (bevestigd door data van 
Terken) dat een platte hoed wordt toegekend aan constituenten die syntactisch nauw 
verbonden zijn. Op het moment is deze oplossing niet erg bevredigend, omdat de 
syntactische analyse te wensen overlaat, er worden namelijk veel te veel ( en dus te 
kleine) phi-domeinen gemaakt. Het voorstel van Terken om het een platte hoed of 
een zaagtand gevolgd door een punthoed af te wisselen, is met SMF echter niet uitvo
erbaar omdat het formalisme geen togglemechanisme kent. 

•STANDARD-MOVEMENTS 

In deze module worden alle parameters van de bewégingen behalve de ex
cursiegrootte ingevuld met standaardwaarden. Excursiegrootte is een functie van het 
aantal accenten per frase en loopt van links naar rechts af. Dit moest op een enigszins 
omslachtige manier beregeld worden omdat SMF nauwelijks kan rekenen. In overleg 
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met Jacques Terken werd besloten om de excursiegrootte van het eerste accent in 
een niet-zinsinitiele frase kleiner te maken dan dat in een zinsinitiele frase, om de 
beweging 'l&a' wat naar voren te schuiven in korte lettergrepen, en om de beweging 
'1&2' te realiseren als één grote stijging met een excursie van 12 semitonen. 

• ALIGNMENT 

In deze regelset wordt de positie van de bewegingen ten opzichte van het 
segmentele niveau nader bepaald. Ze zijn nu opgelijnd met een lettergreep, maar 
dat kan nog worden gepreciseerd. Dit gebeurt aan de hand van het het anker. Bij 
bewegingen die zijn geankerd aan de vocaalinzet (bijvoorbeeld '1 ') wordt de linker 
sync mark opgelijnd met het begin van de vocaal bij bewegingen die zijn geankerd 
aan de 'end of voicing' wordt de rechter sync marc opgelijn met het eind van het laat
ste sonorante foneem van de lettergreep. Er is nog een derde soort anker, namelijk 
'previous'. Dit is voor geankerde bewegingen die volgen op een andere geankerde 
beweging. Twee opeenvolgende ankerpunten leveren problemen op voor de synthese
module daarom is de tweede geankerd ten opzichte van de vorige. Bewegingen die als 
anker 'previous' hebben, of die geen anker hebben worden niet opgelijnd. Het met 
het anker corresponderende framenummer wordt in SPRAAKMAKER uitgerekend (als 
onderdeel van het interface tussen SPEECH en INTONATION2). 

In appendix 2 en 3 staan de grids die respectievelijk door INT0NATIONl en 
INT0NATION2 opgeleverd worden bij de zin 'De man, die een mooie hoed had.' 

Representatie van de bewegingen in de grid 

De uitvoer van INT0NATIONl werd in de grid gerepresenteerd door middel 
van de volgende streams: 

pitch. type met de waarde declination, rise of fall 
pitch. frame het nummer van het frame waar de beweging 

aan geankerd is 
pitch. onset tijdstip in milliseconden waarop de beweging 

begint ten opzichte van het anker 
pitch.dur de duur van de beweging in milliseconden 
pitch. exc excursie in semi tonen van de beweging 

In INT0NATION2 is dit als volgt gewijzigd: de excursie wordt niet meer 
bepaald door het aantal semi tonen (pitch. exc) én de richting, namelijk rise of fall 
(in pitch.type), maar een negatief of positief getal in pitch.exc volstaat . Het 
veld pitch. type wordt nu gebruikt om de symbolische bewegingen op te schrijven. 
Pitch. frame wordt vervangen door pitch. anchor. Dit geeft de plek aan ten opzichte 
waarvan de beweging geankerd is. Omdat voor sommige bewegingen de plaats van 
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het einde van de beweging van meer belang is dan de plaats van het begin is bij die 
bewegingen het onsetveld leeg en wordt er een offsetveld toegevoegd. Pitch.dur blijft 
ongewijzigd. Om de uitvoer van de nieuwe intonatiemodule om te kunnen zetten in 
spraak moest de synthesemodule herschreven worden. Dit werd gedaan door Rick 
te Lindert en Hugo van Leeuwen, zie Van Leeuwen (forthcoming b). De oude into
natie / synthesemodule bleef ook onderdeel van SPRAAKMAKER. 

figuur 1: representatie van de beweging 'l&a' 

in INTONATIONl: in INTONATION2: 

pitch:type rise deel fall pitch:type 1 & a 
:frartie 

. 
24 :fraMe 

:Move :Move 
:anchor :anchor vo prv prv 
:onset -70 :onset 
:offset :offset 50 
:dur 120 30 120 :dur 120 30 120 
:exc 6.0 0.0 6.0 :exc 6.0 ()' 0 -6.0 

1 3 4 2 1 3 4 ? 
'-

Evaluatie van SPRAAKMAKER, SMF en PGF 

Er bleken nogal wat foutjes in SMF en PGF te zitten. PGF stand alone en 
PGF in SPRAAKMAKER bleken vaak incompatibel: een regel die het in een van de 
PGF-versies werkte deed dat niet noodzakelijkerwijs in de andere. De meeste fouten 
zijn inmiddels verbeterd . Bij het testen van de intonatiemodule zijn ook wat foutjes 
in andere SPRAAKMAKERmodules aan het licht gekomen, en in sommige gevallen 
verbeterd. Verder bleek dat de foutmeldingen van SMF flink uitgebreid moesten 
worden. In een beperkt aantal gevallen moest een verschijnsel door meer dan een SMF
regel beschreven worden omdat het formalisme het niet compacter kon uitdrukken, 
maar over het algemeen was het formalisme krachtig genoeg ( en uitbreiding zou 
traagheid in de hand werken) . 

Het testen van de intonatiemodule kostte erg veel tijd, vooral wanneer de 
module was ingebed in SPRAAKMAKER, omdat het opstarten erg lang duurt, omdat 
het in SPRAAKMAKER niet mogelijk is om submodules van intonatie apart te testen, 
en omdat het systeem regelmatig crashte, door een tekort aan geheugenruimte of door 
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een fout in PGF of SPEECH2 die nog in ontwikkeling waren. Daar komt bij dat het 
werk met de command control facility erg omslachtig is ( de grafische userinterface is 
nog niet af). Het belangrijkste probleem is echter het feit dat PGF ( of eigenlijk Prolog) 
onaanvaardbaar traag is. Dit is door een aantal efficiëntieverhogende aanpassingen 
van PGF al enigszins verbeterd, maar verdere verbeteringen zijn niet te verwachten, 
omdat Prolog inherent traag is . Deze traagheid zal een belangrijke handicap zijn bij 
het gebruik van INTONATION2 als onderzoeksgereedschap. Voor snelle resultaten zal 
toch van INTONATIONl gebruik gemaakt moeten worden. 

Evaluatie van INTONATION2 

INTONATION2 heeft de beoogde voordelen van modulariteit en toegankelijk
heid. Na elk van de drie modules ASSIGN_CONTOUR, STANDARD.-MOVEMENTS en 
ALIGNMENT kan de grid bekeken en eventueel gewijzigd worden. Met de tracer kan 
de afleiding zelfs regel voor regel gevolgd worden. De grid is wat de pitchstreams 
betreft overzichtelijker geworden, doordat ook de symbolische toonhoogtebewegingen 
er in zijn opgenomen. Desgewenst kunnen op zeer eenvoudige wijze regels aangepast 
of verwijderd worden. In overleg met Jacques Terken zijn aanzienlijke verbeteringen 
in de intonatiecontouren ten opzichte van de oude module doorgevoerd. Een nadeel is 
nog dat de intonatieregels niet kijken naar de duur van de lettergrepen, zodat ze soms 
bewegingen specificeren te lang zijn. Hierdoor ontstaat overlap tussen bewegingen, 
of lopen bewegingen door na het einde van de frase. Dit is niet te zien aan de grid, 
maar komt pas aan het licht bij de synthese. Doordat SMF weinig rekenfaciliteiten 
heeft is hier niet direct iets aan te doen. 
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sent.s 
phi_dom.phi 
pitch.type 
syl.syl 

appendix 1: Twee voorbeelden van SMF-regels 

1< phi_domain 
0 

'+' ( ' - ') O+ 

y 

1 
1 

>I 
'+' 1 --> pitch.type 1 ¼ 1 a 

y 

Deze regel uit ASSIGN _CONTOUR verzorgt de distributie van de platte hoed. 
Een platte hoed wordt gerealiseerd op twee geaccentueerde, mogelijk door ongeac
centueerde lettergrepen gescheiden lettergrepen op het eind van het phi-domein. 
Alleen het begin van de '1' en de 'a' wordt opgelijnd, met het begin van de geac
centueerde syllabes. 

pitch.type 1 --> .anchor 
.offset 

vo 
50 

.exc 6.0 

.dur 120 

Deze regel uit STANDARD-MOVEMENTS vult de specificaties van de beweging '1' in. 
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text:t 
par:p 
:!ent:s 
1..dOPI : i 
J;TILdOPl:phi 
l,5bei: t~-pe 
•-,rd: type 

:cla:!s 
: fe-,t 
:swcat 
:ace 
:al't>ic 

,ub111:type 
MOT"i:,li : t~-pe 
~yl :,yl 
i raph : cra 
~~100:phO 

:str 
:dur 

frafteS :nr 
diph:d 
into:freq 

:decl.1 
piteh : t~-pe 

: fra"e 
:l'IOYe 
:anchor 
=~et 
:ofhet 
:lilr 
:exc 

l 

appendix 2: Voorbeeld van het resultaat van INTONATIONl 

text 
paracrl!Ph 
sentence 

LdOPlain LdOPlain 
pt,Ldo..ain phi_dOPlain phLdoMin 

l l p l l l l l p 
l l p l l l l l p 

det n pro det adj n V 

[cd] [11,:!c,cl [ 9'.i)st C un11, 111 > J [scil [p,f] [c,sc,cl [past<scJJ 
[ past_part ( h, of) J 

♦ ♦ ♦ 

3 2 3 2 2 

s " s " " nsf " " 

-70 0 -70 -10 -200 0 

0 120 0 0 0 120 0 60 0 200 0 
0.0 6 .0 0.5 0.0 0 .0 6,0 3,0 3,0 o.o 2.0 o.o 

3 13 29 41 14 30 43 62 4 46 32 46 16 47 48 9 49 19 60 51 21 35 63 12 64 24 36 56 68 7273869 60 6 2 
40 8 42 31 44 64 5 17 33 18 20 34 10 62 23 66 ll 55 26 37 57 69 28 39 

15 22 25 58 70 
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text:t 
·)ar:i:, 
~~t:s 
l_OOl'I! i 
,tu._dol,: phi 
t ,bel: type 
,,ord: t~'!)e 

:closs 
: feat 
:3Ubcat 
:ace 
: IW'lbiC 

;ubol : type 
;,,rph : tyi:,e 
;:,•l ::1yl 
;..-ai:,h:ira 
:,hon :pho 

:str 
:dur 

~r~:nr 
!is:t,:d 
tnto:freq 

:decll 
,itch:type 

:fraMe 
: 1'10\Je 
:anchor 
:onset 
:offset 
:dur 
:exc 

appendix 3: Voorbeeld van tussenstappen en resultaat van 
INTONATION2 

na ASSIGN _CONTOUR: 

text 
l)ar"il"aph 
sentence 

Ldol'lain LdoMin 
phLdOMin phLdoMin phLdol,ain 

l l p l l l l l p 
l l p 1 l l l l p 

det n pro det adj n V 

[cd] Cc,si,cl [ subst (In'!, 161) 1 [,ei] [p,f J [c,sc,cl [past<sc>J 
[pasLpart(h,of) J 

+ ♦ ♦ 

3 2 3 2 2 

s s s s s nsf s s 

1 3 13 29 41 14 30 43 44 45 32 46 16 47 48 9 49 19 60 61 21 35 53 12 54 24 36 56 67 7 27 38 59 60 6 2 
40 8 42 66 31 4 5 17 33 18 20 34 10 52 23 il 55 26 68 57 58 39 

15 22 70 25 69 37 28 
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text :t 
par :p 
sent :s 
Lclo,i :i 
ph.Lclol'l:phi 
label :type 
OIOrd : t~-pe 

:class 
: feat 
: sut>c.,t 
:ace 
:.wiia: 

~lbw:type 
l'\Orph : t~-pe 
syl : syl 
:.raph :a:r11 
phon :pho 

:str 
:dur 

frar1es :nr 
diph:d 
into : freq 

:decli 
pitch : type 

:fra,,,e 
: 1'101/e 

:anchor 
:=t 
:offset 
:dur 
:exc 

l 

Ldol'lain 
phLdorwn 

l l 
l l 

det n 
[&d] [a:, sa:. cl 

♦ 

3 2 

s s 

vo 

50 
var 120 var 
0.0 6 .0 0 . 0 

3 13 29 41 14 30 43 
40 8 42 66 31 

15 

tezt 
paraa:raph 
sentence 

p l l 
p l l 

pro dllt 
[Sl.mt(Ul'll'l,lrl)] [sa:1] 

3 2 

s s 

var 
o.o 

44 45 32 46 16 47 48 9 49 19 50 
4 5 17 33 18 20 34 

Il 

LdoMin 
ptu_doMJ.n phi_doMin 

l l l p 
l l l p 

adj n V 

[p . f] Cc,sa:,cl [past(srll 
[past_part(h,of)] 

♦ ♦ 

2 

s nsf s s 

110 110 prv prv eov 
-200 

50 -30 
120 var 120 30 120 var 200 
6 .0 --f, , O 4 .5 o.o -4 .6 0.0 -2.0 

51 21 35 53 12 54 24 36 56 68 67 7 27 38 59 60 6 2 
10 52 23 il 55 26 37 S7 58 39 

22 70 25 69 28 



text:t 
par :p 
sent :s 
i_dor,:1 
phi_dol, : phi 
label : type 
..,rd:type 

:C1H9 
:feat 
:~cat 
:<'ICC 
:al'lbiC 

sub- : t~'J)e 
Mrph : type 
• ~•l :syl 
,raph:gro 
phon:pho 

:str 
:dur 

f ra,es :nr 
diph :d 
into:freq 

:decli 
pitch: type 

:fr-. 

:""""' 
:anchor 
:onset 
:offset 
:dur 
:e2c 

i_do"41n 
phLd°"ain 

l 1 p 
l l p 

det n 

1 
l 

pro 

text 
paracrll!lh 
-,tence 

1..doMin 
phLdoN.in 

l 1 
l l 

det adJ 

l 
l 
n 

[gd] c, ,sc,c] [Sltlst (lffl, '-"> J [sc1J [p,f J [c,sg,c] 

♦ 

3 2 3 2 2 

• • • • nsr 
+ + ♦ 

:l 1 le!4 t'1 t"i ~ 1:3 •11:7 d't I et 1: e't 1"~ ~~:lollJ! t tlellL 1 
4 4 12 3 14 4 14 4 15 4 16 4 110 16 14 4 12 4 1 6 111 3 14 4 14 4 14 4 110 3 14 3 14 4 15 4 1 
S11O1 OlCl Cllll 1◄.LJll IUHl N1SI1 SI1Sll SilOl Ollll IllGSl OSlCl ClNJ. NW MJ.001 OJJ.Cl ClHJ. HlUJ. UlT J. 

d 
t 

63 

99 .J.992 101 . 0 
--4 . 98476 -s. 75419 

0 lX 0 J. d J.4 a 

YO YO YO prv prv 

50 50 50 
var 120 var var 120 var 120 30 120 

3 
TlHJ. 

0 

var 

ptu_doolain 
l p 
l P 
y 

[past(sc)l 
[past..part(h,or)] 

• hlal d 

~ 1 t 1 6: 31 
314415413 4 

IWU AlTJ. TlSil 

fl 0 

ec,., 
-200 

200 var 
0 . 0 6 .0 0 .0 0.0 6 ,0 -6 .0 4 .5 0 . 0 --<1 .5 0 .0 -2.0 0 .0 

1 3 13 29 41 14 30 43 44 45 32 46 J.6 47 48 9 49 19 50 51 21 35 53 12 54 24 36 56 S7 65 7 273859 60 6 2 
40 8 42 61 4 5 17 33 J.B 20 34 10 52 23 62 ll 55 26 63 64 58 39 

15 31 22 25 37 28 

1'2.. 




