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Abstract

During this project, experiments have been carried out to inveetigate perceptual

aspects of the phenomenon of micro-intonation in artificialspeech. Using the method

of paired comparisons, proposed by Scheffé, some reeults have been obtained, which

can be interpreted as foIlows:

• Adding relatively large pitch movements on a stylized pitch contour, in order

to improve the naturalness of the speech, doesn't yield the expected result .

• Co-articulatory micro-intonation is only percieved by trained listeners in sen

tencee where long parts of mere high declination are present. AIso, in most

cases, pitch modulation (by which smaIl pitch movements are introduced, pro

portional with the course of the amplitude of the utterance) is experienced as

an improvement of the naturalness of a stylized pitch contour.

Through the method of paired comparisons, under particular conditions, it is pos

sible to measure smaIl differences among stimili in a very reliable way. However, it

is important to properly select various parameters, e.g. the number of items and

subjects.

AIso, some pitch microcontours of various consonant-vowel combinations have been

examined for a female voice, in order to look for possible generalisations. It seems

that the results of these investigations correspond to comparable results, obtained

earlier with a male voice.

Therefore, in the future it wiIl be possible, to improve the naturalness of artificial

speech, by implementing co-articuJatory micro-intonation.



Samenvatting

Tijdens dit project zijn o.a. experimenten ontworpen en uitgevoerd om de percep

tieve aspecten van het verschijnsel micro-intonatie in kunstmatige spraak nader te

bestuderen. Daarbij is gebruik gemaakt van een methode van paarsgewijs vergelij

ken, die door Scheffé is voorgesteld. De resultaten van deze experimenten zouden

als volgt geïnterpreteerd kunnen worden:

• Het aanbrengen van relatief grote toonhoogtevariaties, op een gestileerde toon

hoogtecontour, die tot doel hebben de natuurlijkheid van de spraakuiting te

vergroten, heeft tot gevolg dat de luisteraars de spraakuiting als onnatuurlijk

ervaren.

• Co-articulatorische micro-intonatie is voornamelijk hoorbaar voor geoefende

luisteraars bij zinnen die lange stukken hoge declinatie bevatten. In veel

gevallen is zgn. toonhoogte modulatie (waarbij op de rechte toonhoogtecontour

kleine variaties worden aangebracht, die bepaald worden door de amplitude)

een verbetering ten opzichte van strak gestileerde versies.

Ook kan gesteld worden dat -door gebruik te maken van paarsgewijze vergelijkingen

het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is zeer kleine verschillen tussen stimuli op

een betrouwbare manier te meten. Belangrijk daarbij is na te gaan hoe de verschil

lende parameters bij het experiment, zoals b.v. aantal items en proefpersonen moet

worden gekozen.

Daarnaast is er gekeken of de microcontouren voor verschillende consonant-vocaal

structuren ook voor een vrouwenstem generaliseerbaar zijn. Dit is namelijk reeds

voor een mannenstem onderzocht. Het blijkt dat de resultaten van deze onder

zoekingen redelijk met elkaar overeenkomen.

In de toekomst moet het mogelijk zijn met behulp van co-articulatorische micro

intonatie de natuurlijkheid van kunstmatige spraak, afkomstig van b.v. een tekst

naar-spraak systeem, te verhogen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De groep 'Horen &ot Spraak' van het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO),

waar dit afstudeerwerk is verricht, houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek

betreffende de waarneming van spraak. Daarvoor is er in deze groep apparatuur

en programmatuur ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om spraak (digitaal) op te

slaan en met behulp van analyseprogramma's te coderen met een aantal geschikte

parameters. Ook is het mogelijk om de door analyse gevonden parameters te ge

bruiken om spraak te genereren. Door het zelfstandig wijzigen van de oorspronkelijk

verkregen parameters kan een onderzoeker inzicht krijgen in de manier waarop deze

parameters invloed hebben op de waarneming (perceptie) van natuurlijke spraak.

Een van de hierboven genoemde parameters beregeit de toonhoogte in de betref

fende spraakuiting. Door het manipuleren van deze specifieke parameter is het dus

mogelijk om onderzoek te doen betreffende de waarneming van toonhoogte in spraak.

Dit verslag handelt over onderzoek dat de invloed van kleine toonhoogtevariaties

bestudeert op de natuurlijkheid van kunstmatige spraak. Dit onderzoek heeft naast

het fundamentele karakter als doel de spraakkwaliteit van een zgn. tekst-naar

spraak systeem te verbeteren. Een tekst-naar-spraak systeem is een systeem dat

aangeboden tekst omzet in bijbehorende spraakuitingen.

In dit verslag wordt ingegaan op natuurlijke spraak en de reeds eerder genoemde

spraakcodering. Daarbij worden de begrippen geïntroduceerd die nodig zijn om

inzicht te krijgen in de eigenlijke probleemstelling. Na de formulering van deze

probleemstelling en een aansluitende probleemanalyse wordt er ingegaan op het

ontwerp van de experimenten. Daarna worden deze experimenten, die de invloed

van kleine toonhoogtevariaties op de natuurlijkheid van kunstmatige spraak onder

zoeken, beschreven. In het zevende hoofdstuk wordt er ingegaan op de generali

seerbaarheid van deze kleine toonhoogtevariaties voor verschillende combinaties van

consonanten en vocalen. Tenslotte volgen conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2

Spraak en spraakcodering

2.1 Inleiding

Alvorens we ons richten op het specifieke onderzoek, wordt er in dit hoofdstuk

een beknopte inleiding gegeven over menselijke spraakproductie en een mogelijke

codering van menselijke spraak. Ook worden er enkele begrippen geïntroduceerd die

verderop in het verslag terugkomen, en die nodig zijn voor het begrijpen van het

eigenlijke probleem.

2.2 Spraakproduktie

Grofweg kunnen we zeggen dat spraakgeluid bestaat uit luchtdrukveranderingen,

die teweeg gebracht worden door de spraakorganen. Door het passeren van een of

meerdere vernauwingen raakt de luchtstroom uit de longen hoorbaar in trilling.

Het kan zijn dat deze luchtstroom periodiek trilt. Men spreekt dan van een

stemhebbende klank. Daarnaast zijn er bij spraakproduktie niet-periodieke lucht

drukveranderingen mogelijk: dan spreekt men van (ruisachtige) stemloze klanken.

Tenslotte is het ook mogelijk dat een klank bestaat uit een combinatie van periodieke

en niet-periodieke signalen.

Dit brongeluid wordt gefilterd door de akoestische eigenschappen van het zgn.

aanzet.stuk, dat is de mond-keelholte. en soms ook de neusholtp. Door mirlrlp] van

articulatie, het vervormen van het aanzetstuk, worden de luchttrillingen omgezet in

herkenbare spraakklanken.

Fysisch gezien kunnen we stationaire spraakgeluiden karakteriseren door een aan

tal eigenschappen, die verbonden zijn aan de daarbijbehorende perceptieve groothe

den:

a De energie van het spraaksignaal, die bepalend is voor de geluidssterkte van de

klank.
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b De al of niet aanwezige periodiciteit van het spraaksignaal, die bepaalt of de klank

als stemhebbend/stemloos wordt waargenomen.

c De grondtoon Fo (ook wel fundamentele frequentie genoemd) van een periodiek

signaal, die bepalend is voor de waargenomen toonhoogte. Het toonhoogte

verloop in een spraakuiting wordt aangeduid met intonatie of zinsmelodie. In

dit kader is het belangrijk zich te realiseren dat de begrippen fundamentele

frequentie Fo (een fysische grootheid) en toonhoogte (de perceptieve gewaar

wording) soms ten onrechte door elkaar gebruikt worden.

d De omhullende van het korte-termijn energiespectrum van het spraaksignaal.

Daarbij is een zgn. formantstructuur te onderscheiden: De vorm van het

spectrum kan gekarakteriseerd worden door resonantiefrequenties met daar

bijhorende (band)breedten. De waargenomen klankkleur hangt samen met de

vorm van de omhullende. Dit is een kenmerk waarin bijvoorbeeld verschillende

klinkers zich van elkaar onderscheiden. In figuur 2.1 is zo'n korte-termijn ener

giespectrum weergegeven. De toppen FI ... F. worden formanten genoemd.

F,

~
:::>
~

:::;
Q.

:I
c

• F.

0 1 2 3 ~

- FflEQUENTIE (KHz)

Figuur 2.1: Spectrale omhullende van een klinkergeluid. Hierin zijn

duidelijk de toppen (formanten) te zien, waarvan de ligging karakter

istiek is voor een bepaalde klinker.

Bij het spreken veranderen zowel het periodiek zijn van het spraaksignaal, de Fo

en de versterkingsfactor G als de akoestische eigenschappen van het spraakkanaal

voortdurend in de tijd. Daarmee veranderen de fysische eigenschappen van het

geluid dat wij als spraak waarnemen ook voortdurend. In figuur 2.2 zijn de boven

behandelde -in de tijd veranderende- fysische parameters weergegeven.
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Figuur 2.2: Weergave van de parametera F1,QI tot F",Q" (Q ia de kwaliteitafactor)

de grondfrequentie Fo, de Voiced/Un Voiced parameter -die aangeeft of het aignaal

41 dan niet periodiek is- en de versterkingsfactor C, als functie van de tijd voor de

zm: 'Weet je wie de aleutel gevonden heeft '.

2.3 Het bron-filtermodel voor de spraakproduktie

Door Fant (1960) i!l de algemeen aanvaarde 'bron-filtertheorie' opgesteld, waarmee

de spraakvorming beschreven kan worden. Een van deze theorie afgeleid bron

filtermodel kan als volgt worden beschreven: het van een bron afkomstige geluid -een

reeks pulsen dan wel akoestische ruis- gaat door een filter, gevormd door de keel-,

mond- en neusholte en de mondopening. De !lpraak wordt in dit model beschreven

met de hierondergenoemde parameters: de parameter (VlVV) die bepaalt of de

bron stemhebbend of stemloos is; de bronfrequentie Fo -voor het geval van een

stemhebbende bron-; de amplitude G; en de frequenties F1 t/m F" en bandbreedten

BI t/m Bic, die het filter karakteriseren. Enkele van deze parameters represen

teren duidelijke elementen van de perceptie. In figuur 2.3 is het bron-filtermodel

weergegeven. Een aanname van het bron-filtermodel is dat bron en filter onafhanke

lijk van elkaar functioneren. Later zal duidelijk worden dat de kleine toonhoogte

variaties -die we in dit onderzoek nader bestuderen- minstens voor een deel gezien

kunnen worden als een gevolg van de onjuistheid van die aanname. Het bronsignaal

wordt dus bepaald door drie parameters: 1. de herhalingsfrequentie Fa van de im

pulsen, 2. de stemhebbend/stemloos parameter V/VV en 3. de amplitudeversterk

ingsfactor G. Het filter kan worden voorgesteld door k -in cascade geschakelde- 2e

orde filters.

In lopende spraak veranderen de waarden van de parameters continu. Omdat

7
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Figuur 2.3: Bron-filtermodelvoor de produktie van spraakgeluid.

de veranderingen niet zeer snel plaatsvinden is het voldoende, de parameterwaarden

100 maal per seconde te bepalen. De opeenvolgende stukjes spraakgeluid waarvoor

de eigenschappen steeds gespecificeerd worden, hebben dan een duur van 10ms1•

Door natuurlijke spraak te analyseren, d.i. het bepalen van de parameterwaar

den voor korte stukjes spraaksignaal, hebben we de spraak vastgelegd met behulp

van deze parameterwaarden. Als deze zo verkregen parameterwaarden gebruikt

worden voor de spraaksynthese (d.i. het omzetten van de parameterwaarden in

een golfvorm) krijgen we de geresynthetiseerde versie en daarmee een copie van de

originele spraakuiting terug.

Bij het op deze manier coderen van de spraak is het mogelijk om systematisch

eigenschappen van de geanalyseerde spraak -al of niet volgens regels- te wijzingen

vóór de resynthese. Op deze wijze kunnen we ingrijpen in de eigenschappen van de

spraak en het effect van deze veranderingen op de waarneming onderzoeken.

In dit onderzoek worden bepaalde veranderingen van de fundamentele frequentie

Fa perceptief geëvalueerd. In de volgende paragraaf worden deze manipulaties meer

in detail behandeld.

2.4 Toonhoogte in een spraakuiting

Een van de parameters die bepaald moet worden uit de originele spraakuiting is

de fundamentele frequentie Fa. Deze moet dus gemeten worden. In deze paragra.af

wordt ingegaan op de werking van verschillende toonhoogtemeters die beschikbaar

zijn, en worden verschillende manipulatietechnieken en begrippen met betrekking

tot de toonhoogte behandeld.

lEigenlijk is het 10 dat er gebruik gemaakt wordt van een Hamming-window van 25.6m~, dat

om de 10ms wordt verschoven.
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2.4.1 Meten van de toonhoogte

Bij het meten van de toonhoogte is het de bedoeling dat de grondfrequentie in

de spraak gemeten wordt. De laatste 50 jaar zijn er een aantal toonhoogtemeters

ontwikkeld, die werken volgens verschillende principes. Enkele van deze principes

zijn:

• Uitfilteren van de grondtoon, en dan een zaagtand laten triggeren op een van

de beide nuldoorgangen.

• Berekening van de autocorrelatiefunctie. Hierbij wordt het signaal gecorreleerd

met het signaal op T seconden later. Als T = 1; dan zal er een hoge waarde

uitkomen.

• Toepassing van een harmonischenzeef. Van een fragment van 40mB wordt via

F.F .T. (Fast Fourier Transformation) het spectrum bepaald, en in dit spec

trum worden de toppen gezocht. Werkend met logaritmische frequentieschalen,

wordt er een zeef, bestaande uit sleuven op harmonische afstanden, langs het

spectrum geschoven om de beste passing te zoeken.

• Sommatie van subharmonischen. Ook bij deze methode wordt er met F.F .T.

het spectrum bepaald, dat daarna op een logaritmische schaal wordt gebracht.

Het spectrum wordt een oktaaf naar links geschoven en bij het oorspronkelijke

spectrum opgeteld, vervolgens een kwint opgeschoven en weer opgeteld, enz.

Uiteindelijk wordt de hoogste piek bepaald. Deze ligt dan, als alles goed is,

bij Fa.

Op het IPO zijn verschillende toonhoogtemeters beschikbaar. Deze werken vol

gens verschillende principes. Voor dit onderzoek is gekozen voor de toonhoogtemeter

MIC van Hermes. In deze toonhoogtemeter is het principe van sommatie van subhar

monischen gecombineerd met de techniek van het dynamisch programmeren2 . MIC

is op dit moment de meest nauwkeurige toonhoogtemeter , die de in dit onderzoek

belangrijke kleine toonhoogtevariaties het beste meet.

2.4.2 Waarneming van toonhoogte in spraak

In figuur 2.4 kunnen we zien dat het verloop van Fa in een spraakuiting nogal grillig

is. Dat is geen artefact: metingen van een elektroglottograaf geven zelfs een nog

grilliger beeld te zien. Dit grillige verloop wordt door het gebruikte meetvenster bij

de toonhoogtemetingen uitgesmeerd.

Daarbij is het niet alleen de vraag of deze kleine variaties door de spreker

geïntendeerd zijn, maar ook of de menselijke perceptie in staat is al deze kleine

2Zie Bellman (1957).
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variaties waar te nemen. Voor het beantwoorden van de laatste vraag vervangen we

de originele toonhoogtecontour door een vereenvoudigde kunstmatige contour, die

bestaat uit een aantal rechte lijnstukken (stileren). Dit wordt gedaan door de oor

spronkelijke stuurgetallen van de Fa parameter te vervangen door nieuwe getallen,

die rechte lijnen representeren. Op deze manier kan onderzocht worden of deze

variaties werkelijk hoorbaar zijn. Als voorbeeld bekijken we nogmaals de toon

hoogtecontour van een natuurlijke 8praakuiting, die weergegeven is in figuur 2.4.

Als in deze uiting de oorspronkelijke toonhoogtecontour vervangen wordt door die

........ -.-'"..........._--- ...

2 .•

t (s)

,-'-'.-.•.

a.Ol

..,,-"

"".' 1
t
I

~
I
i
I
I-...

..0

Figuur 2.4: Het verloop van Fa in een 8praaJcuiting.

van figuur 2.5, dan blijkt dat proefpersonen geen verschil horen tussen deze twee

uitingen. Als er sterker gestileerd wordt, dat wil zeggen steeds meer kleine toon

hoogtevariaties worden vervangen door steeds minder rechte lijnstukken, komt er een

moment dat mensen wel verschil gaan horen (zie figuur 2.6). Als we als eis stellen

dat er zo weinig mogelijk rechte lijnstukken gebruikt worden, terwijl er geen verschil

hoorbaar is tussen de twee versies, dan spreken we van een close-copy stilering. Van

zo'n close-copy kunnen we dus zeggen dat deze perceptief ononderscheidbaar is van

het origineel en dat hij slechts de, en alle perceptief relevante toonhoogtebewegingen

bevat. In figuur 2.7 is voor de gebruikte zin de toonhoogtecontour van een close

copy versie weergegeven. Macro-intonatie zou in dit stadium gedefiniëerd kunnen

worden als die toonhoogtebewegingen, die door de spreker geïntendeerd zijn, en die

perceptief relevant zijn. De luisteraar kan bv. uit de macro-intonatie afleiden wat

de spreker in de uitgesproken zin belangrijk vindt.

Micro-intonatie zou dan op dit moment simpelweg gedefiniëerd kunnen worden

als de toonhoogtevariaties die niet door de spreker bewust veroorzaakt worden,

perceptief irrelevant zijn, en die dus weggestileerd kunnen worden.

In de probleemstelling en probleemanalyse komen we hier uitgebreid op terug.
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Figuur 2.6: Een atilering van ed oorapronlcelijlce Fo-curve, waarbij er verachillen

hoorbaar zijn met het origineel.

2.5 Declinatie

Als we naar toonhoogtecontouren van verschillende zinnen kijken, dan blijkt dat er

een algemene dalende tendens in zit. Het verschijnsel van dit langzaam dalen van de

toonhoogte heet declinatie. De helling van de declinatie is afhankelijk van de duur

van de uiting: is de uiting langer, dan wordt de declinatie minder steil. Ook is in

langere uitingen de beginfrequentie hoger.

2.6 Programmatuur voor manipulatie van Fo

Zoals duidelijk moge zijn, is de spraakmanipulatieprogrammatuur en -apparatuur

op het IPO op dit moment zo ingericht, dat er aan de spraak gestileerde toonhoogte

contouren kunnen worden toegevoegd.

Stel echter dat we een zin door een aantal sprekers op dezelfde manier laten

uitspreken (of dat we één spreker een aantal malen dezelfde zin op dezelfde manier

laten uitspreken). Dan blijkt dat, ondanks het feit dat de verkregen zinnen niet

helemaal hetzelfde zijn, men bereid is om te zeggen dat de verschillende realisaties

"in wezen" hetzelfde zijn. We noemen dan de zinnen perceptief equivalent. 't Hart

en Collier (1975) hebben aangetoond dat het mogelijk is om voor de optredende
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Figuur 2.7: Een cloBe-COP1I Btilering van Bpraa1cuiting behorende bij figuur f.~ .

toonhoogtebewegingen standaardspecificaties aan te geven, waarmee het mogelijk is

uitingen samen te stellen, die perceptief equivalent zijn met de c1ose-copy.

Naast eerdergenoemde programma's is er ook een programma &anwezig, waarin

een zgn. intonatiegrammatica voor het Nederlands is geïmplementeerd. Daarmee is

het mogelijk om correcte zinsmelodieën te realiseren. Dit programma kan, gegeven

een zin waarin een aantal accenten en grensmarkeerders zijn aangegeven, een groot

&antal voor de Nederlandse taal correcte zinsmelodieën genereren. De volgens deze

grammatica gemaakte intonatiecontouren worden standaardstileringen genoemd.

Natuurlijk zijn er veel meer programma's beschikbaar om allerlei andere be

werkingen uit te voeren. Deze zullen in dit verslag alleen vermeld worden op die

plaatsen, waar zij een belangrijke rol spelen in het onderzoek.

Na deze algemene uitleg van begrippen die in dit onderzoek van belang zijn,

kunnen we ons gaan concentreren op de probleemstelling.
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Hoofdstuk 3

Probleemstelling

3.1 Inleiding

In een tekst-naar-spraak-systeem is het nodig dat variaties van de grondfrequentie

(Fo), die leiden tot toonhoogtevariaties, op de een of andere manier worden gespeci

ficeerd, als men wil komen tot een natuurlijke vorm van kunstmatige spraak.

Samenvattend zijn nu de volgende soorten toonhoogtecontouren naar voren

gekomen:

1. De toonhoogtecontour die bij natuurlijke spraak waargenomen kan worden.

2. De toonhoogtecontour van het geresynthetiseerde origineel, die bij een goede

toonhoogtemeting niet te onderscheiden is van de onder 1. genoemde contour.

3. De close-copy stilering die -ondanks het gebruik van rechte lijnen bij de

stilering- toch perceptief niet te onderscheiden is van de onder 2. genoemde

contour.

4. De standaardstilering die perceptief equivalent is aan de originele toonhoogte

contour. Meestal is er wel een hoorbaar verschil tussen de originele contour en

de standaardstilering.

Hoewel dus in veel gevallen het toonhoogteverloop van gestileerde uitingen op

het gehoor niet te onderscheiden is van dat in natuurlijke spraakuitingen, zijn er

ook gevallen, waarin spraakuitingen met gestileerde toonhoogtecontouren, met name

standaardstileringen, door proefpersonen kwalitatief minder worden beoordeeld. Ex

perts op dit gebied denken hierbij aan het gemis van micro-intonatie: het verschil

tussen het natuurlijke, grillige, verloop en de m.b.v. rechte lijnen gestileerde ver

sie. Verder moet vermeld worden dat resultaten van eerdere in dit kader genomen

proeven elkaar af en toe lijken tegen te spreken. In de probleemanalyse wordt dit

verder toegelicht. Het lijkt er op dat het gemis aan micro-intonatie vooral optreedt
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bij zinnen die weinig accenten hebben, en tengevolge daarvan gekenmerkt worden

door lange stukken met slechts (hoge of lage) declinatie.

Tijdens dit onderzoek zullen er een aantal vragen beantwoord moeten worden:

• Is micro-intonatie nu wel of niet hoorbaar? Zo ja, onder welke omstandigheden

is het hoorbaar?

• Voor wie is het hoorbaar? Hiermee doelen we op het verschil tUl!Il!Ien geoefende

en ongeoefende proefpersonen. Hierbij kan gedacht worden aan mensen die al

of niet getraind zijn in het beluisteren van kunstmatige spraak.

• Als micro-intonatie hoorbaar is, kunnen er dan regels geformuleerd worden om

het verschijnsel zo goed en zuinig mogelijk te beschrijven of moet er misschien

aan een andere implementatie gedacht worden?

In de rest van het verslag wordt getracht antwoord te geven op bovenstaande

vragen. Eerst zal er dieper ingegaan worden op het verschijnsel micro-intonatie.

3.2 Wat is micro-intonatie?

In deze paragraaf proberen we tot een goede omschrijving van micro-intonatie

te komen. Lammens (1986) heeft micro-intonatie als volgt gedefiniëerd: Micro

intonatie is de verzameling van die veranderingen van de fundamentele frequentie

(Fa) van natuurlijke spraak die niet bewust door de spreker veroorzaakt worden,

maar veeleer ontstaan als gevolg van allerlei fysiologische processen bij het articu

leren, op het segmentele niveau van de afzonderlijke spraakklanken. Hier tegenover

staan de Fa-variaties die wel bewust veroorzaakt kunnen worden en ook linguistisch

relevant zijn. Zo kan de spreker met deze zgn. macro-intonatie bepaalde zinsaccen

ten realiseren, om bijvoorbeeld reeds gegeven informatie en nieuwe informatie in een

uiting van elkaar te onderscheiden. De micro-intonatie daarentegen, wordt onbewust

door de spreker veroorzaakt, en heeft bv. geen functie in de zin van aanbrengen van

accenten of het markeren van syntactische grenzen, maar lijkt wel bij te kunnen

dragen tot de natuurlijkheid van de spraakuiting.

We kunnen twee gevallen van micro-intonatie onderscheiden:

a) Intrinsieke fundamentele frequentie (IFO), bekend onder de naam intrinsic pitch.

Deze variaties hebben direct invloed op de fundamentele frequentie Fa.

b) Kleine toonhoogtevariaties die -onafhankelijk van het onder a) genoemde effect

ontstaan door de continu veranderende luchtstroomweerstand bij het arti

culeren. Deze variaties zullen we aanduiden met co-articulatorische micro

intonatie.
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Ad a) Als de Fa in verschillende vocalen bestudeerd wordt, terwijl alle andere fac

toren constant gehouden worden, dan blijkt dat deze Fa in zgn. gesloten vocalen

zoals de lil hoger is dan in open vocalen zoals de Iaf. Zie hiervoor Tabel 3.1, waar

de resultaten van onderzoek dat door Lehiste & Peterson (1961) is uitgevoerd als

voorbeeld zijn vermeld.

Tabel 3.1:Gemiddelde fundamentele frequentie~ voor veruhillende klinker~J voor

één ~preker. Bron: Le1&iBte & PeterBon (1961)

klinker fundamentele frequentie (Hz)

lil 183

lul 182

lUI 171

III 173

lol 170

IEl 166

I~I 164

lel 162

lal 163

Ad b) Dit heeft te maken met het effect van co-articulatie op de Fa, dat wil zeggen

het beschrijft de invloed van een consonant op de Fa van een volgende of een vooraf

gaande vocaal. Deze invloed wordt veroorzaakt door de veranderende akoestische

koppeling van glottis en het aanzetstuk.

In dit stadium van het onderzoek is het niet belangrijk hoe micro-intonatie pre

cies ontstaat. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar De Becker (1987), die een

duidelijk inzicht hierover geeft. Ook wordt daar uitgebreid de voorhanden literatuur

behandeld. Belangrijk is wel de vraag of micro-intonatie perceptief bijdraagt tot de

verbetering van kunstmatige spraak, of wel, heeft het wel zin om micro-intonatie

te beregelen, als mocht blijken dat luisteraars deze kleine toonhoogtevariaties niet

waarnemen.
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Hoofdstuk 4

Probleemanalyse

In dit hoofdstuk worden de eerder genoemde vragen geanalyseerd. Dit in het kader

van reeds eerder uitgevoerd onderzoek.

De Pijper (1983) komt tot de conclusie dat proefpersonen in zijn experiment

geen verschillen horen tussen uitingen met natuurlijke toonhoogtecontouren en ui

tingen waarvan de toonhoogtecontour bestaat uit een minimum aantal rechte lijnen

(close-copy stileringen). Dit wil zeggen dat de het menselijke gehoor onder bepaalde

omstandigheden niet gevoelig is voor kleine toonhoogtevariaties. De vraag moet

natuurlijk wel gesteld worden of nu ook geconcludeerd mag worden dat ook micro

intonatie onhoorbaar is.

Volgens mij geeft het onderzoek van De Pijper geen uitsluitsel over de hoor

baarheid van micro-intonatie. Bij een close-copy stilering is het nl. niet duidelijk in

hoeverre de in het origineel aanwezige micro-intonatie nu wel of niet gehandhaafd

blijft. Wel bestaat het idee dat de intrinsic pitch gehandhaafd blijft en dat de co

articulatorische micro-intonatie 'weggestileerd' wordt. De Pijper werkte overigens

met korte zinnen, waarbij bovendien de toonhoogte-excursies nogal groot waren.

Het zou kunnen zijn dat onder deze omstandigheden de afwezigheid van de soort

micro-intonatie die weggestileerd is, niet zo zwaar weegt.

Baart (1987) komt bij zijn onderzoek tot de bevinding dat synthetische spraak

waarin veel lange declinerende stukken voorkomen, enigzins onnatuurlijk gaat

klinken. In aansluiting daarop heeft De Becker (1987) een experiment uitge

voerd, waarbij onderzocht werd of proefpersonen verschillen konden horen tussen

spraakuitingen die strak gestileerd waren en uitingen waarbij aan de strakke toon

hoogtecontouren volgens een aantal principes kleine toonhoogtevariaties waren

toegevoegd:

• een spraakuiting waarvan de toonhoogtecontour een standaardstilering was .

• spraakuitingen waarvan de toonhoogtecontouren standaardstileringen waren,

met daaraan toegevoegd kleine toonhoogtevariaties, die afkomstig waren van
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verschillen in toonhoogte van de orginele uiting en de close-copy stilering.

Zie hiervoor de figuren 4.1, 4.2 en 4.3. Er waren twee uitingen, waaraan de

verkregen toonhoogteverschillen met verschillende vermenigvuldigingsfactoren

waren toegevoegd. Vooralsnog noemen we deze verschillen micro-intonatie .

• spraakuitingen waarvan de toonhoogtecontouren standaardstileringen waren

waarop ook toonhoogtevaria~ies waren aangebracht. Deze toonhoogtevariaties

waren gecorreleerd met de amplitudeversterkingsfactor G in de uiting.

• spraakuitingen met standaardstileringen, waaraan enkele extra accentpatronen

waren toegevoegd.
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Figuur 4.1: Toonhoogtecontour van een originele epraaleuiting.
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Figuur 4.2: Toonhoogtecontouren van van een origineel en een close-copy; het

verschil in toonhoogte tussen deze twee contouren noemen we voorlopig micro

intonatie. Dit bij gebrek aan een procedure om de micro-intonatie volgens de eerder

gegeven definitie te extraheren.

Zij kwam tot de conclusie dat de proefpersonen op geen enkele manier de verschil

lende gemanipuleerde versies van elkaar konden onderscheiden. Wel werd daarbij

de mogelijkheid niet uitge!lloten dat indien bv. de kwaliteit van het spraakgeluid

beter zou zijn, of het experiment met een stuk tekst in plaats van één zin zou wor

den uitgevoerd, micro-intonatie wellicht toch een bijdrage zou kunnen leveren bij de
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Figuur 4.3: De hierboven gevonden micro-inton4tie ge3uperponeerd op een toon

hoogtecontour met Fa = 100Hz.

verbetering van synthetische spraak.

De methode die De Becker gebruikte bij haar experiment berustte op het geven

van absolute oordelen. Aan de hand daarvan werd door middel van de 'Kolmogorov

Smirnov two sample test' gekeken of de verschillen tussen de scores van de diverse

stimuli significant waren. Dit bleek niet zo te zijn.

Naar mijn overtuiging kunnen aan de gebruikte methode een aantal bezwaren

kleven:

1. De verschillen tussen de stimuli zijn zo miniem dat de methode met absolute

oordelen deze niet aan het licht brengt.

2. Er werd aangenomen dat de te meten effecten hetzelfde zijn bij gebruik van

verschillende macro-intonatie contouren.

3. De geluidskwaliteit van de gebruikte stimuli was niet erg hoog, zodat de kleine

verschillen niet tot hun recht kwamen: alleen al op basis van deze slechte

geluidskwaliteit worden de scores bij de absolute beoordeling laag.

Om bovengenoemde problemen te omzeilen hebben we besloten om het experi

ment te herhalen met een aantal wijzigingen: We maken gebruik van een methode

die berust op het principe van gepaarde vergelijkingen. Daarnaast bieden we in

een blok steeds stimuli aan die niet verschillen in macrocontour , maar alleen in ver

schillende microvariaties van de toonhoogte. Tenslotte streven we naar de hoog!'t

mogelijke kwaliteit van de geresynthetiseerde spraak. Dit komt in de praktijk neer

op een analyse met een filter met 30 coëfficiënten (normaal zijn dit er 10). Dit wil

zeggen dat de filterparameters de spectrale omhullende nauwkeuriger beschrijvE'n.

De 2e vraag die in de probleemstelling gesteld wordt gaat OVf'!T prOefpE'TROnE'n:

we kunnen ons afvragen in welk kader we het onderzoek doen. Daaruit kan afgeleid

worden, wat voor soort proefpersonen er moeten deelnemen aan de experimenten.

We hebben de keuze gemaakt om voor de experimenten twee groepen proefpersonen

te nemen:
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• proefpersonen die getraind zijn in het luisteren naar kunstmatige spraak, waar

van enkelen ook geoefend zijn in het beluisteren van toonhoogtecontouren.

• proefpersonen die niet getraind zijn in het luisteren naar kunstmatige spraak.

In hoofdstuk 6 en in de discussie zal de invloed van de keuze van de proefpersonen

op de resultaten worden besproken.

Ook Lammens (1986) heeft zich in zijn onderzoek beziggehouden met micro

intonatie. In dat onderzoek is o.a. bekeken of de microcontouren van verschillende

klanken van een mannenstem reproduceerbaar en generaliseerbaar zijn. In dit on

derzoek zal bekeken worden of de door hem gevonden resultaten consistent zijn met

die van een vrouwenstem. In hoofdstuk 7 wordt hiervan verslag gedaan. Eerst

proberen we echter een uitspraak te doen aangaande de perceptieve relevantie van

het verschijnsel micro-intonatie. De programmatuur die Lammens voor zijn onder

zoek ontwikkeld heeft zal daarbij zeker van nut zijn.

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van de

experimenten en wordt de methode van het paarsgewijze vergelijken behandeld.

Daarna volgt in hoofdstuk 6 de beschrijving van de eigenlijke experimenten.
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Hoofdstuk 5

Opzet van de experimenten:

theorieën over paarsgewijze

vergelijkingen.

6.1 Inleiding

Zoals in de probleemanalyse naar voren is gekomen willen we het experiment be

treffende micro-intonatie uitvoeren door middel van gepaarde vergelijkingen, omdat

op die manier verschillen tussen de stimuli, die in paren worden aangeboden, beter

naar voren zouden komen dan bij een absolute beoordeling van die stimuli.

Het is de bedoeling dat in het experiment zinnen waaraan volgens een aantal

'recepten' verschillende vormen van kleine toonhoogtevariaties zijn toegevoegd, in

paren worden aangeboden (deze recepten worden in het volgende hoofdstuk uitvoe

rig behandeld). Proefpersonen zullen dan een oordeel moeten geven, welke van de

twee aangeboden zinnen het meest natuurlijk klinkende toonhoogteverloop bezit.

Elke zin die een bepaalde macrocontour heeft, en die volgens een bepaald recept

behandeld is, zullen we in het vervolg item noemen.

Bij de opzet van experimenten, die gebruik maken van gepaarde vergelijkingen,

kan een keuze gemaakt worden uit een aantal modellen. Het bekendste model is

ontwikkeld door Thurstone (1927).

Met het model van Thurstone is het mogelijk om voor elk item schaalwaarden

-gelegen op een psychologisch continuüm- te bepalen, die de verschillende items

representeren met betrekking tot het te onderzoeken effect. Dit model hebben we

toegepast om het eerste pilot-experiment uit te voeren. De opzet van het experiment

is simpel en de schalingsprocedure is relatief eenvoudig. Ook kunnen we vaststellen

of het gebruik van gepaarde vergelijkingen wel toepasbaar ill bij het Iloort IItimuli,

dat we in de (verdere) experimenten (willen gaan) gebruiken. Het kan namelijk zijn

dat het niet mogelijk is om het criterium 'natuurlijkheid' op een ééndimensionale
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psychologisch continuüm af te beelden. In dat geval zou het geen zin hebben de

voorgestelde weg (schaling m.b.v. paarsgewijze vergelijkingen) verder te volgen.

De verkregen resultaten (die in hoofdstuk 6 aan de orde komen) gaven voldoende

aanleiding om het gebruik van gepaarde vergelijkingen voort te zetten en om te

gaan werken met meer verfijnde modellen, zoals de modellen van Bradley &; Terry

(1952) of Scheffé (1952). Het model van Thurstone beschikt namelijk niet over de

mogelijkheid om uitspraken te doen met betrekking tot significantie van de effecten.

De modellen van Bradley &; Terry en Scheffé hebben d,it probleem niet. Het model

van Scheffé heeft bovendien nog een aantal voordelen ten opzichte van de andere

modellen:

• Dit model maakt minder gebruik van veronderstellingen betreffende de interne

representatie van de stimuli.

• We kunnen zelf een scoringsschaal kiezen.

• In dit model kan getest worden of volgorde-effecten een rol spelen bij de beo

ordelingen. 1

Bovendien was er reeds een programma door Rietveld (1985) ontwikkeld dat

de data, afkomstig van een experiment zoals voorgesteld door Scheffé, kan verwer

ken. Ellermann &; Damen (1988) hebben een uitgebreider programma geschreven,

SCHEFFE genaamd, dat gebruikt is bij de verwerking van de data van het tweede

experiment en de daaropvolgende experimenten.

Het eerste deel van dit hoofdstuk is gewijd aan het model van Thurstone, terwijl

het tweede deel het model van Scheffé behandelt. In dit laatste deel wordt regelmatig

verwezen naar het al eerder genoemde programma SCHEFFE.

lDoor Beaver &l Gokhale (1975) is het Bradley &l Terry model uitgebreid lodat ook hier bekeken

kan worden of volgorde-eft'ecten een rol spelen.
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(5.1)

6.2 Het Thurstone model: De wet van vergelijkende

oordelen

Het is bij schaling van items steeds de bedoeling dat afhankelijk van de beoorde

lingen, de gebruikte stimuli worden afgebeeld op een psychologisch continuüm. Dit

psychologisch continuüm kan voorgesteld worden als een schaal met subjectieve of

psychologische grootheden (bv. natuurlijkheid). Bij het Thurstone model wordt er

van uitgegaan dat een zekere stimulus een bepaalde r,esponsie genereert: als deze

stimulus een aantal malen wordt aangeboden, dan is de responsie -behorende bij die

stimulus- normaal verdeeld, zo stelt Thurstone. Afgeleid kan worden dat de respon

sies van de verschillen tussen twee schaalwaarden dan eveneens normaal verdeeld

zijn. Uit de frequentieverdelingen van deze responsies kan indirect een uitspraak

gedaan worden over de verschillen tussen bijbehorende schaalwaarden.

5.2.1 Het experiment

We gaan uit van een aantal, zeg N, beoordelaars die m items gaan rangschikken met

betrekking tot een zeker criterium (in ons geval natuurlijkheid). Daartoe krijgen ze

~ . m . (m - 1) paren aangeboden, waarbij ze hun voorkeur moeten geven voor één

van de twee items. Hierbij worden de paren dus slechts in een van de twee mogelijke

volgorden aangeboden.

5.2.2 Het wiskundig model

In Guilford (1954) staat de Wet van Vergelijkende Oordelen (Law of Comparative

Judgement) van Thurstone, die bij het bovengenoemde experiment van toepassing

is, als volgt gedefiniëerd:

R; - R j = %;j)u; + u; - 2rijUiUj

met R; en Rj gedefiniëerd als de gemiddelde psychologische schaalwaarden, die

karakteristiek zijn voor de stimuli Si en Sj en waarbij Zij gelijk zijn aan de af

wijkingsscores uit de standaard normale verdeling. Ui en Uj zijn de standaardafwij

kingen van de distributies Rhi en R hj en rij is de correlatiecoëfficiënt van Rhi en Rhj.

Het verschil tussen de schaalwaarden kan nu bepaald worden als we het rechterlid

kennen van vergelijking (5.1). Zij kunnen we bepalen aan de hand van de in het

experiment bepaalde 'kans' dat item i verkozen wordt boven item j. De andere pa

rameters zijn onbekend. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we vergelijking (5.1)

vereenvoudigen:

Stel dat rij = 0, dus dat er geen enkele correlatie is tussen de responsies van

de verschillende items. Dit is geen onredelijke veronderstelling als we er van
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uitgaan dat de stimuli niet identificeerbaar zijn. Vergelijking (5.1) kan dan

herleid worden tot:

(5.2)

Als we veronderstellen dat de standaarddeviaties (1i en (1; gelijk zijn aan elkaar,

kunnen we schrijven:

(5.3)

Tenslotte kunnen we de eenheid van de schaal gelijk stellen aan (1J2 zodat ontstaat:

(5.4)

Na het maken van de bovengenoemde veronderstellingen is het mogelijk om op

een eenvoudige manier schaalwaarden (gelegen op het psychologisch continuüm) voor

de verschillende items te schatten. De door de proefpersonen gegeven antwoorden

worden in een frequentiematrix f gezet. In zo'n matrix staat op plaats (i,j) het

aantal malen dat door de proefpersonen item i boven item j is verkozen. Deze

frequentiematrix f wordt dan (door deling van de frequenties door N) omgezet in

een proportiematrix p waarin de relatieve frequenties zijn uitgezet. Daarna wordt

deze proportiematrix p getransformeerd tot de matrix z van afwijkingsscores uit de

standaardnormale verdeling. De schaalwaarde voor item i kan geschat worden door

het sommeren van de z-waarden in rij i voor alle kolommen j, met j = 1 ... m. Met

Z;i = R; - R; vinden we dan:

m m

L Z;i = m . Ri - L R; = m . (Ri - R)
;=1 ;=1

(5.5)

In woorden: Deze som is (op een factor m -het aantal gebruikte items- na) gelijk

aan het verschil tussen de gemiddelde schaalwaarde van item i en het gemiddelde

van de schaalwaarden van alle items.

Op deze manier worden de verschillen tussen de schaalwaarden van de verschillende

items bepaald.

Er is hier sprake van een meting op intervalniveau (er wordt immers alleen

gekeken naar de verschillen tussen de schaalwaarden). We kunnen dus desgewenst

negatieve schaalwaarden vermijden2.

Bij de berekening van de resultaten van het eerste experiment wordt deze procedure

in bijlage 2 toegelicht.

'Bij alle schaalwaarden wordt dan een getal opgeteld zodat de meest negatieve schaalwaarde nul

wordt.
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Toetsing van het model

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen er dus schaalwaarden geschat worden voor de

verschillende items. In het algemeen is deze schatting niet exact. De empirische

proporties zijn onderhevig aan fouten die kunnen leiden tot uiteenlopende schat

tingen van het schaalwaardenverschil van dezelfde twee stimuli. Een manier om te

onderzoeken of de schattingen redelijk zijn, en of we het model met de genoemde

aannamen ongestraft kunnen toepassen, noemen we hier: we kunnen onderzoeken of

het gebruikte model (normale verdeling, ééndimensionaliteit, gelijke standaardafwi

jkingen en nulcorrelaties tussen de stimuli) past op de empirisch verkregen proporties

p. Als de schaalwaarden ~ voor i = 1 ... m uit de z-matrix berekend zijn, kunnen

de daarbij behorende ideale z-waarden (aan te duiden met Z') worden afgeleid. Ook

kan dan de ideale p matrix (aan te duiden met p') worden berekend. Deze p' matrix

bevat dus de relatieve frequenties die (zonder meetfouten) bepaald zouden zijn in

een hypothetisch experiment waarbij de items de empirisch berekende schaalwaar

den zouden hebben. Vervolgens kan het verschil tussen de p en p'.matrix statistisch

worden getoetst. Aangezien de proporties niet altijd normaal verdeeld zijn, is het

gebruikelijk dat de proporties worden getransformeerd in een grootheid 9 waarvan

de steekproefverdeling beter normaal is (Deze procedure wordt o.a. beschreven in

Togerson (1958)). Hiervoor geldt:

9ii = arcsin';p;;

IJ' • f7
vii = arcstny Pij

Mosteller (1951) heeft aangetoond dat de grootheid

2:i>i(9ii - 9;;)2

821/N

(5.6)

(5.7)

(5.8)

x2 verdeeld is met '!(m - l)(m - 2) vrijheidsgraden, waarbij m het aantal items, en

N het aantal beoordelaars is.

Bij de verwerking van de resultaten van het eerste experiment is de bovenstaande

procedure gehanteerd. Als bij deze methode gevonden wordt dat de verschillen

tussen de p en p' matrices niet significant zijn, kunnen we er van uitgaan dat de

schaalwaarden die bepaald zijn met behulp van vergelijking (5.4) goede represen

tanten zijn voor de items met betrekking tot het te onderzoeken effect, en dat in

ieder geval niet is aangetoond dat de eerder gedane aannamen moeten worden ver

worpen.
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5.3 Scheffé: Een variantieanalyse voor gepaarde

vergelijkingen

Scheffé heeft voor dit soort experimenten een model opgesteld, dat gebaseerd is op

een variantieanalyse. Variantieanalyse is een methode waarmee statistische hypothe

ses, die betrekking hebben op gemiddelden, getoetst kunnen worden. Uitgaande van

het model van Scheffé is een programma geschreven dat de variantieanalyse daad

werkelijk uitvoert om de data van zo'n experiment te yerwerken. In deze paragraaf

wordt dit model van Scheffé beschreven.

5.3.1 Inleiding

Ook hier gaan we uit van m items die door middel van gepaarde vergelijkingen

volgens een bepaald criterium gerangschikt worden. Hiertoe worden im(m-I) paren

aangeboden aan proefpersonen. Bij elk paar moet de proefpersoon een voorkeurs

oordeel geven. Deze voorkeursoordelen worden ingevuld op b.v. een 7-puntsschaal.

Op de resultaten van zo'n experiment wordt een variantieanalyse uitgevoerd,

waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke volgorde-effecten. Aansluitend

daarop worden voor de items de hoofdeffecten gedefiniëerd. Tevens worden er signi

ficantietoetsen uitgevoerd voor hoofd- en volgorde-effecten. Verder worden er schat

tingen gegeven van de verschillende parameters met de bijbehorende standaardde

viaties en wordt er bekeken of er bij de schaling vervorming is opgetreden.

Hier wordt dus een methode gegeven om experimenten met gepaarde vergelij

kingen te analyseren, waarbij voorkeuren in b.v. een 7-puntsschaal worden gegeven.

5.3.2 Het experiment

Bij deze methode worden m items, genummerd l..m , met elkaar vergeleken. Alle

M mogelijke paren worden gevormd, waarbij M = i .m· (m - I). Elk paar (i,j)
wordt gepresenteerd aan 2r proefpersonen: r proefpersonen krijgen de paren (i,j)
aangeboden en r proefpersonen de paren U, i). Een voorwaarde is dat ieder paar

aan minstens vier proefpersonen aangeboden wordt (r is dus minimaal 2). Elke

proefpersoon geeft zijn voorkeur weer in de vorm van een ~etal 'rijk. waarhij Xij" oe

voorkeur aangeeft voor item i boven item j van de k-de proefpersoon die het paar

(i, j) aangeboden krij gt.

Bij wijze van voorbeeld, bij een 7-punts score systeem kan aan de score Xijk, be

horende bij het paar (i, j) de volgende interpretatie gegeven worden:

( 3) Ik heb een sterke voorkeur voor item i boven item j

( f) Ik heb een gemiddelde voorkeur voor item i boven item j

( 1) Ik heb een zwakke voorkeur voor item i boven item j

25



( 0) Ik heb geen voorkeur voor een van de items

(-1) Ik heb een zwakke voorkeur voor item j boven item i

(-f) Ik heb een gemiddelde voorkeur voor item j boven item i

(-9) Ik heb een iJterke voorkeur voor item j boven item i

Er wordt dus &angenomen dat de numerieke score toeneemt met de voorkeur van

item i boven item j.

5.3.3 Het wiskundig model

Aannamen voor het wiskundig model zijn:

1. De voorkeursoordelen Zijlc zijn onafhankelijke, willekeurige variabelen.

2. Voor een vast geordend paar (i,j) hebben alle r variabelen Zijlc hetzelfde

gemiddelde J.!.ij. Verder hebben alle paren dezelfde variantie q' die dus niet

afhangt van het paar (i, j) .

3. We nemen aan dat Zijlc normaal verdeelde variabelen zijn.

Ad 1.: De voorkeursoordelen mogen alleen bepaald worden door de aanwezigheid

van het te onderzoeken effect. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat deze oordelen

van andere systematische effecten afhangen. Ideaal zou zijn dat elk paar steeds aan

een andere proefpersoon wordt aangeboden. In de praktijk is dit echter onmogelijk,

aangezien dan talloze proefpersonen beschikbaar moeten zijn. Verder is het zo dat

de effecten die bij deze experimenten gemeten worden heel miniem zijn. Het is

beslist niet mogelijk dat proefpersonen de stimuli kunnen identificeren. In dat geval

kunnen we veronderstellen dat de voorkeursoordelen Xijlc van de proefpersonen on·

afhankelijk van elkaar zijn.

Ad 2.: Het is de vraag of de Xijlc'S in praktijk dezelfde varianties hebben. Na de

uitvoering van de experimenten is het daarom belangrijk om te controleren of aan

deze zgn. homogeniteitshypothese is voldaan. Als deze hypothese verworpen moet

worden kunnen we het model niet toepassen. Deze cont.rolp worot lIitgevoero mpt.

een homogeniteitstest, die aan de orde komt in een volgende paragraaf.

Ad 3.: Dat de Xijlc'S normaal verdeelde variabelen zijn kunnen we niet zomaar aan

nemen. Het scoresysteem kan er bijvoorbeeld al voor zorgen dat de distributies niet

normaal verdeeld zijn. Wel is het zo dat deze aanname niet erg belangrijk is, omdat

het model er niet zo gevoelig voor is.

Verder kan het zijn dat er bij de mamer van beoordelen (enige) vervorming

optreedt. Met vervorming wordt o.a. bedoeld dat de effecten niet op een lineaire
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(5.9)

één-dimensionele achaal gerepresenteerd kunnen worden, en dat b.v. een meer-di

mensionale achaling moet worden toegepast. Om dit te testen moet er getoetst

worden of we te maken hebben met een subtractief model: er wordt ni. gesteld

dat de voorkeursoordelen opgevat kunnen worden als maat van de verschillen tussen

de schaalwaarden die de betreffende items innemen op het psychologisch continuüm.

Dit noemen we de hypothese van subtractiviteit. Ook kan getest worden of volgorde

effecten een rol hebben gespeeld bij de beoordeling. Bij de beschrijving van het model

komen we hier op terugs .

Na de beschrijving van de noodzakelijke aannamen, richten we ons nu op het

model zelf.

De score die door een proefpersoon wordt toegekend aan een vast geordend paar

(i, j) kan worden opgevat als een som van twee componenten:

(a) een eigenschap van de pp. waarbij zijn persoonlijke voorkeur tot uiting

komt.

(b) een andere eigenschap, ni. de kansafwijking van de proefpersoon van zijn

eigen gemiddelde.

Component (a) is een willekeurige variabele aangezien de proefpersoon een element

is uit een populatie. Er wordt hierbij niet aangenomen dat voor alle proefpersonen

in de populatie de component (a) gelijk is aan IJ,;, maar wel dat IJ,; het gemiddelde

is van component (a) in de populatie. De gemiddelde voorkeur van item i boven

item j, gepresenteerd in de volgorde (i, j) is #li; en de gemiddelde voorkeur van

item i boven item j in de volgorde (j, i) is -IJ;,. Het gemiddelde van deze twee

(gemiddelde) voorkeuren is:

1
7f,; = '2 (IJ,; - IJ;.)

Het gemiddelde verschil is

1
6,; = '2 (IJ,; + IJ;,) (5.10)

De parameter 26,; is dus afkomstig van het verschil van de gemiddelde voorkeur

van item i boven item j die afhangt van de volgorde van presentatie en 7f,; is de

voorkeur van item i boven item j, gemiddeld over de twee volgorden.

Als we geïnteressE(erd zijn in volgorde-effecten 6,;, dan kunnen we introduceren:

(5.11)

8Er wordt dus eigenlijk aangenomen dat de hypothese van subtra.ctiviteit geldt, en dat er geen

volgorde-effecten lijn.
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De parameter 26 meet dan de gemiddelde voorkeur van item i in de volgorde

(i,j) ten opzichte van (j,i) (gemiddeld over 2M geordende paren).

Of deze volgorde-effecten significant zijn wordt door het programma SCHEFFE

m.b.v. een F-toets bekeken.

De hypothese van subtractlvltelt

De hypothel!le van l!Iubtractiviteit, die I!Itatil!ltil!lCh getel!lt kan worden, I!Itelt dat er pa

rameten Ql, Q2, ... , Qm zijn die de m iteml!l karakterieeren, waarbij de gemiddelde

voorkeur tr'i van item i boven item j het verl!lchil is van de corresponderende pa

rameters

(5.12)

Omdat alleen venchillen belangrijk zijn kunnen we I!Itellen:

(5.13)

Uitgaande van de geldigheid van de hypothese van subtractiviteit, kunnen we de m

items ordenen door de hoofdeffecten Q, te I!Ichatten met:

m •
.. -"'~Q, - L.J

i:::l m
(5.14)

De vraag is dan of de &t's voldoende nauwkeurig de tr,;'S representeren, met andere

woorden of de aangenomen hypothese werkelijk geldt.

Zonder verlies van algemeenheid kunnen we stellen:

tr'i = G:t - Qi + 1'i (5.15)

waarbij 1'i = -1i' en Li:::l1'i = 0 voor i = 1, ... , m.

Deze 1'i's kunnen expliciet geschreven worden als:
m m

tr,l: tril:
1'i = tr'i - E- + E - (5.16)

l:=1 m l:=1 m

Alleen als alle 1';'S voldoende klein zijn. is de !mhtrartivjteit~hvp()thp!'le l!:plr-lig. 7ijn

de &,;'s goede schatters, en kunnen we ze als (lineaire) schaalwaardeu gebru iken cl)('

de hoofdeffecten in het experiment weergeven. Moet de hypothese van suhtrllrti\'iteÎI

verworpen worden, dan kunnen we de gevonden waarden niet goed interpreteren,

ook al zijn de hoofdeffecten significant.

Het programma SCHEFFE toetst m.b.v. een F-test de hypothese van sub

tractiviteit en geeft daarmee aan of schaalwaarden &, goede schatters zijn voor de

hoofdeffecten .

Samenvattend kan het model van Scheffé als volgt worden gel!lchreven:
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(5.17)

De homogeniteit van de varianties

Een van de aannamen van het wiskundig model is de zogenaamde homogeniteitshy

pothese. Dit wil zeggen dat er verondersteld wordt dat de gevonden varianties per

paar hetzelfde zijn.

Willen we er dus zeker van zijn dat de resultaten die ons model levert in orde

zijn, dan zullen we deze hypothese moeten toetsen. Voor 2M varianties definiëren

we:

met

C1~ = 0:,(%;,)) - (.E.p)2
, 8 - 1

(5.18)

(5.19)

(5.20)

(5.21)

waarbij B het aantal observaties per paar is en waarbij i een van de mogelijke 2M

paren is.

Een relatief simpele test om deze hypothese te toetsen is ontwikkeld door

Cochran (1951) en genoemd in Winer (1962). Deze methode gebruikt:

2
C = C1maz

",~M C1~L,.,,= 1 ,

De parameters die gebruikt worden bij deze test zijn 2M (het aantal aangeboden

paren) en 8 (het aantal observaties per paar). In Winer (1962) zijn de 95% en 99%

grenzen voor C weergegeven.

Het programma SCHEFFE berekPnt voor alle 2M I\an~ebonpn paren OP hijhp

horende varianties en bepaalt daarna de Cochran-factor. Aan de hand daarvan kan

de gebruiker bepalen of voor zijn experiment voldaan is aan de homogeniteitshy

pothese.

In de literatuur worden ook andere testen voor de homogeniteitshypothese ge

noemd. Het blijkt echter dat deze in de meeste gevallen dezelfde resultaten geven.
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Vergelijking van de hoofdeffecten

Als aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan, is het mogelijk om de hoofdef

fecten met elkaar te vergelijken en een uitspraak te doen of deze effecten significant

zIJn.

Scheffé heeft laten zien dat we een gewone schatting kunnen maken van de vari

antie 0'2 van de variabele Zi;k door middel van

m m ,

met Se = L L L(lri;k - ÎJ.i;)2
i=1 ;=11:=1

(5.22)

De variantie van de schatting (ai - a;) kan geschreven worden als

2
Var(ai - a;) = !!.-

rm
(5.23)

Hiermee is het mogelijk om een maatstaf of 'yardstick' Y( af te leiden. Deze 'yard

stick' volgt uit:

(5.24)

waarbij 1 - ( aangeeft welk betrouwbaarheidsinterval er wordt gehanteerd. Gaan we

uit van m items en dl = 2· M . (r - 1) graden van vrijheid, dan kan ql-t bepaald

worden uit de tabel van de zgn. Studentitized range overschrijdingskansen.

Na bepaling van de 'yardstick' ~ kunnen we de gevonden schaalwaarden die

de hoofdeffecten representeren met elkaar vergelijken. Deze 'yardstick' geeft het

betrouwbaarheidsinterval aan van het verschil van twee geschatte schaalwaarden.

Met deze 'yardstick ' kunnen we de schaalwaarden op de volgende manier met elkaar

vergelijken: met een betrouwbaarheid 1 - ( mogen we de volgende Muitspraken

doen over de verschillen a.; - Q; :

(5.25)

Zo is het mogelijk om een uitspraak te doen of de hoofdeffecten al of niet significant

zIJn.

In het volgende hoofdstuk worden de experimenten beschreven, die op grond van

de hier beschreven modellen ontwikkeld zijn. Daarbij worden de bij de experimenten

verkregen data volgens één van de modellen bewerkt. Bij deze bewerking en bij

de interpretatie van de aldus verkregen resultaten zullen de hier geïntroduceerde

begrippen -waar nodig- verder worden toegelicht.
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Hoofdstuk 6

De experimenten

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn twee theorieën beschreven om met behulp van gepaarde

vergelijkingen experimenten te doen waarbij het b.v. mogelijk is om uitspraken te

doen over de verschillen in natuurlijkheid van zinnen met verschillende (gemanipu

leerde) toonhoogtecontouren. In dit hoofdstuk worden de verschillende experimen

ten beschreven die op grond van de behandelde theorieën zijn ontwikkeld.

Doelstelling van de komende experimenten is het onderzoeken van de inv loed

van verschillende condities van kleine toonhoogteveranderingen in macrocontouren

op de natuurlijkheid van de waargenomen spraak. Het is de bedoeling om zin

nen, waarbij op verschillende manieren kleine toonhoogteftuctuaties zijn toegevoegd

te rangschikken met betrekking tot het criterium natuurlijkheid. Dit met behulp

van de methode van paarsgewijze vergelijkingen. Op deze manier kan onderzocht

worden of proefpersonen verschillen horen tussen zinnen die verschillende vormen

van kleine toonhoogtevariaties bevatten. Uiteindelijk gaat het erom of we kunnen

vaststellen dat micro-intonatie perceptief van belang is, en of we kunnen aangeven

welke aspecten een rol spelen bij de natuurlijkheid van spraak waarbij de toonhoogte

geregeld wordt volgens standaardreceptuur.

De resultaten van het ene experiment vormden steeds een basis voor het ontwerp

van een volgend experiment. Om deze reden wordt er. nl'l een aantal R.1gemene be

schrijvingen die voor alle experimenten gelden, steeds één experiment specifiek be

handeld (beschrijving, resultaten en conclusies). Het verloop en de voortgang van de

experimenten wordt op deze manier het best weergegeven. In totaal zijn er een vijftal

experimenten uitgevoerd. Hieronder wordt een globaal overzicht gegeven van deze

experimenten. In de rest van het hoofdstuk worden de experimenten gedetaill p erci

besproken.

Experiment 1: In dit experiment zijn voor vier verschillende macrocontouren, vijf

verschillende versies (items) van een zin gerangschikt met als criterium natuur-
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lijkheid. De resultaten zijn uitgewerkt op buis van de theorie van Thurstone.

Experiment 2: Dit experiment is een herhaling van experiment 1, alleen zijn de

resultaten nu verwerkt op buis van de theorie van Scheffé. Dit houdt in dat

een andere manier van beoordeling wordt gebruikt (meerpunts-scoreschaal).

Experiment 3: In dit experiment werden bij een andere zin voor vijf

macro-intonatiecontouren vier -in plaats van vijf. items op natuurlijkheid

gerangschikt. Bij experiment 2 werd namelijk duidelijk dat het gebruik van

teveel items de kleine verschillen tussen de items waar het eigenlijk om ging

onderdrukt.

Experiment 4: In dit experiment werden met dezelfde zin als bij experiment 3, voor

dezelfde vijf verschillende macro-intonatiecontouren, drie items gerangschikt

op natuurlijkheid.

Experiment 5: Dit experiment verliep op dezelfde manier als experiment 5. Met

de op dat moment verkregen inzichten werd de micro-intonatie versie op een

andere -betere- manier1 gemaakt.

6.2 Aanmaak van de stimuli

Bij de experimenten hebben we gekozen uit één van de twee zinnen:

1. Volgens Kees heeft hij een paar prettige karaktertrekken.

2. Toen Piet die krat pils op z'n bakfiets probeerde te tillen, kiepte die om.

Deze twee zinnen voldoen aan een aantal voorwaarden; ze lijn niet willekeurig

gekozen: Het is bij deze zinnen mogelijk om verschillende (natuurlijk klinken

de) macro-intonatiecontouren te gebruiken, in het bijzonder contouren met lange

stukken (hoge of lage) declinatie. We verwachten namelijk dat de hoorbaarheid

van het verschijnsel micro-intonatie zich voornamelijk voordoet bij zinnen waarin

lange stukken declinatie aanwezig zijn. Een andere kenmerk van deze zinnen is dat

zij veel stemloze occlusieven beva.tten. Onder deze conditie verwachten we rell'\tief

grote micro-variaties, waarbij het gemis ervan dan ook de grootste effecten teweeg

zal brengen.

Deze twee zinnen zijn door drie verschillende sprekers ingesproken. Daarna zijn

deze zinnen geanalyseerd d.m.v. een L.p.e. analyse2 met 30 coëfficiënten. Dit

gebeurde om de oorspronkelijke spraakkwaliteit op een eenvoudige manier zo goed

IBij de behandeling van experiment 5 wordt hierop verder ingegaan.

2L.P.C.•bat voor Linear Predictive Coding: dit i. een methode om .praak te analy.eren.
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mogelijk te benaderen!. De geresynthetiseerde zinnen die het best beoordeeld wer

den zijn gebruikt om de verschillende stimuli voor de experimenten samen te stellen.

Met behulp van de toonhoogtemeter MIC van Hermes werd in de zin de toon

hoogte gemeten. Deze toonhoogtemeter volgt van alle aanwezige toonhoogtemeters

het beste de kleine toonhoogtevariaties. Manueel werden de benodigde toonhoogte

en stemhebbendjstemloos-correcties uitgevoerd. Met de behulp van RNK, een

/ "A

A- ,
----.-/' / \.

Figuur 6.1: De verachillende macro.intonatiecontouren, die gehruikt zijn voor de

zin: 'Volgena Kees heeft hij een paar prettige karaJctertreJcJcen'.

implementatie van de intonatiegrammatica volgens 't Hart en Collier (1975), zijn

verschillende macro-intonatiecontouren toegevoegd. De patronen zijn weergegeven

in de figuur 6.1 voor de zin 'Volgens Kees heeft hij een paar prettige karaktertrekken'.

In figuur 6.2 zijn de macrocontouren weergegeven voor de zin 'Toen Piet die krat

pils op z'n bakfiets probeerde te tillen, kiepte die om'.

Van elke zin en elk intonatiepatroon zijn een aantal versies gemaakt:

a) Versie met alleen rechte lijnen (verder aan te duiden met 'recht'). Aan deze versie

is niets extra's gedaan. De toonhoogtecontour bestaat uit rechte lijnen en is

direct afkomstig van RNK. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 6.3.

b) Versie met toonhoogtemodulatie Ix (verder aan te dllidf'n mE't 'amp] '). Bij

deze versie is uitgegaan van versie a en met behulp van het programma

MIN zijn er op de rechte toonhoogtecontour kleine toonhoogtevariaties aange

bracht die gecorreleerd zijn aan de variaties van de amplitudeversterkingsfac.

tor van het spraaksignaal, die waren opgetreden bij het uitspreken van de zin.

De gebruikte evenredigheidsfactor is 0.005 (Hz.). Een voorbeeld hiervan is

weergegeven in figuur 6.4.

aOok IOU daarnaast voor een hogere Ila.mplefrequentie (b.v. f. = 20KH~. i.p.v. f. = 10KHz.)

gekosen kunnen worden. Op dat moment had die mogelijkheid veel praktiache belwaren.
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Figuur 6.2: De ver,chillende macro.intonatiecontouren, die gebruikt zijn voor de

zin: 'Toen Piet die krat pil~ op z'n bakfiet~ probeerde te tillen, kiepte die om '.
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Figuur 6.3: Toonhoogte van een rechte ver,ie.

c) Versie met toonhoogtemodulatie 2x (verder aan te duiden met 'amp2'). Deze

versie is op dezelfde manier tot stand gekomen als versie b. De gebruikte

evenredigheidsfactor is echter 0.01 (Hz.), dus de gesuperponeerde toonhoogte

variaties zijn twee maal zo groot als bij versie b. Een voorbeeld hiervan is

weergegeven in figuur 6.5.

d) Versie met micr~intonatie Ix (verder aan te duiden met 'mie! '). Bij deze

versie is ook uitgegaan van de uit rechte lijnen bestaande toonhoogtecontour.

Op die toonhoogtecontour zijn kleine variaties aangebracht die verkregen zijn

door het verschil van de originele contour en de close-copy stilering te meten

(zie figuur 6.6). Dit is gebeurd met het programma DELTA waarmee het

mogelijk is om verschillen tussen twee toonhoogtecontouren te meten. De

aldus verkregen toonhoogtevariaties noemen we vooralsnog micr~intonatie.
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Figuur 6.4: Toonhoogte tlan een amplitudemodulatie 1 tlert'e.
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Figuur 6.5: Toonhoogte tlan een amplitudemodulatie J! tler,ie.

We zullen ons wel af moeten vragen of dit werkelijk de micro-intonatie is die

we zoeken". De gebruikte evenredigheidsfactor is 0.01. Met deze factor is

de geïntroduceerde micro-intonatie op een semitonenschaal even groot als de

originele micro-intonatie, die uit de oorspronkelijke spraakuiting is gehaald.

Een voorbeeld van een 'micl' versie is weergegeven in figuur 6.7.

e) Versie met micro-intonatie 2x (verder aan te duiden met 'mic2') Deze versie is op

dezelfde manier tot stand gekomen als versie d, de gebruikte evenredigheid8

factor is echter 0.02, dus twee maal zo groot als de 'originele' micro-intonatie.

Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 6.8.

Op deze manier hebben we voor elke zin een aantal macro-intonatiecontouren

verkregen, en van elke macro-intonatiecontour zijn er vijf versies (items) beschikbaar.

In de experimenten worden (drie of meer) verschillende items door proefpersonen

met elkaar vergeleken door middel van paarvergelijkingen op grond van het criterium

natuurlijkheid. Aldus verkrijgen we een indicatie welke microvariaties en onder welke

omstandigheden perceptief belangrijk zijn voor de natuurlijkheid van de spraak.

·Bij experiment 5 wordt de micro-intonatievereie op een andere manier bepaald.
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Figuur 6.6: Toonhoogtecontour tJan de originele .praaleuiting, met een bijbehorende
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Figuur 6.7: Toonhoogtecontour tJan een micro·intonatie 1 tJer.ie.

6.3 Opzet van de experimenten

6.3.1 Volgorde van de stimuli

Bij een experiment wordt steeds één zin onderzocht aan de hand van deelexperi

menten, waarin steeds per macro-intonatiepatroon de versies in een zekere volgorde

worden aangeboden. De volgorden waarin de stimuli (in paren) zijn aangeboden

voldoen zo goed mogelijk aan de volgende regels:

• Paren die gemeenschappelijke stimuli bevatten worden zo ver mogelijk uit

elkaar gehouden.

• De paren worden zo gepresenteerd dat een bepaalde stimulus voor de helft

van het aantal paren als eerste, en voor de andere helft als tweede wordt

aangeboden.

• De paren worden zo gepresenteerd dat er niet een bepaalde volgorde in moei

lijkheidsgraad is.

• De volgorde van presentatie bij elk experiment wordt gevariëerd, zodat er zo

min mogelijk leereffecten op kunnen treden.
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Figuur 6.8: Toonhoogtecontour tlan ten micro-intonatie e tler8ie.

Phillips (1004) geeft voor verschillende aantallen items optimale volgorden. Deze

lijn opgenomen in Bijlage 1. Er is steeds één volgorde aangehouden voor elk deelex

periment. In een deelexperiment worden steeds alle items (die alle dezelfde macro

contour hebben) met elkaar vergeleken. Wel zijn de plaatsen van de verschillende

items bij elk deelexperiment verwisseld.

Ook zijn de experimenten 2 t/m 5 'counterbalanced' uitgevoerd. De proefperso

nen waren opgedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg de stimuli in een bepaalde

volgorde aangeboden, terwijl de andere groep de stimuli in de omgekeerde volgorde

kreeg aangeboden. Hiermee worden eventuele vermoeidheids- en leereffecten op het

totale resultaat verminderd.

De zinnen zijn steeds in de juiste volgorde op een geluidsband/videoband 6 gezet.

Deze banden werden gebruikt bij de uitvoering van de experimenten.

6.3.2 Keuze van de scoringsschaal

Als we gebruik maken van het Thurstonemodel, hoeven we geen keus te maken

omtrent de gebruikte scoringsschaal: proefpersonen hoeven dan alleen de vraag te

beantwoorden, welk item in het paar volgens hen het best aan het gestelde criterium

voldoet.

Bij het model van Scheffé moet er wel een scoringsschaal gekozen worden. De

grootte van de scoreschaal hangt o.a. af van het aantal gebruikte items in het

experiment.

Aan de ene kant verdient het geen aanbeveling om de schaal willekeurig groot

te nemen. Er kan dan een groot verschil ontstaan in de verschillende beoordelingen

van de proefpersonen: een proefpersoon die slechts zelden of nooit de grenzen van

de schaal gebruikt (omdat deze persoon de verschillen erg klein vindt), hanteert dan

6Het i8 namelijk mogelijk om met behulp van een analoog-digitaaljdigitaal-analoog omzetter

geluid80pnamen te maken op een videoband. De verkregen geluid8kwal1teit i8 leer hoog en de

doordruk van de normale geluid8banden, die hinderlijk bleek bij de eente experimenten, i8 niet

meer aanwezig.
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in feite een andere schaal als iemand die wel de volledige schaal benut.

Anderzijds moet de schaal ook niet te klein worden gekozen. Men loopt dan het

gevaar, dat de proefpersonen alleen de grenzen van de schaal gebruiken, ongeacht

het waargenomen verschil in de items. Als dat gebeurt zullen de 'psychologische

afstanden' van de items tot elkaar steeds gelijk zijn. Het gevolg is dat er dan ver

vorming optreedt aangezien de schaling ééndimensionaal is, en het op zo'n schaal

onmogelijk is om meer dan twee items, die alle dezelfde afstand tot elkaar hebben,

te plaatsen.

Om de proefpersonen een indruk te geven van de gebruikte stimuli werden steeds

aan het begin van een (deel)experiment alle items een keer als proefstimuli aange

boden. Op deze manier hadden zij een indruk van de verschillen tussen de paren en

konden ze hun antwoorden 'normeren' op de gebruikte scoreschaal.

6.3.3 De proefpersonen

Bij dit soort experimenten is het moeilijk om een keuze te maken, welke proefperso

nen er worden gebruikt. Omdat de verschillen tussen de verschillende versies uiterst

subtiel zijn, is er gekozen voor twee groepen proefpersonen:

• Proefpersonen, die zich regelmatig bezig houden met kunstmatige spraak en

dus gewend zijn aan deze soort spraak. Deze groep proefpersonen noemen we

geoefend. Een aantal van deze mensen zijn ook geoefende toonhoogteluiste-

raars .

• Proefpersonen, die eerder niet of nauwelijks kunstmatige spraak gehoord

hebben.

Bij de verwerking van de data zijn de resultaten apart berekend voor deze twee

groepen proefpersonen, en ook voor de totale groep.

De eerste twee experimenten zijn uitgevoerd met 10 proefpersonen, waarvan er 5

geoefend en 5 ongeoefend genoemd kunnen worden. Bij de andere drie experimenten

waren 18 proefpersonen betrokken, waarvan de ene helft als geoefend en de andere

helft als ongeoefend betiteld kunnen worden. Bij de verschillende experimenten zijn

zoveel mogelijk dezelfde proefpersonen gebruikt. Overigens hadden alle proefper

sonen, die hebben bijgedragen tot de hier gegeven resultaten, met elkaar gemeen

dat hun moedertaal het Nederlands is. Er is vanuit gegaan dat de proefpersonen

beschikten over een normaal gehoor. Dit is echter niet gecontroleerd.

6.3.4 Keuze van de aangeboden paren

We hebben nu een keuze gemaakt voor de proefpersonen die we gaan gebruiken; een

vraag die nog niet is beantwoord gaat over welke paren er aan welke proefpersonen
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moeten worden aangeboden.

Bij het Thurstone model, evenals bij het model van Scheffé, wordt in principe

gesteld dat 1 proefpersoon de 'halve' matrix, dus l' m' (m - 1) paren krijgt aange

boden. Afhankelijk van wat we precies willen meten en wat de mogelijkheden zijn

kunnen we hierin verandering brengen. Zo kunnen we de proefpersonen ook de 'hele'

matrix aanbieden. In dat specifieke geval heeft dit geen consequenties voor de in

terpretatie van de resultaten6 , Men kan dan zeggen: voor de proefpersonen die aan

het experiment hebben deelgenomen kan gesteld worden dat de gevonden resultaten

geldig zijn.

Willen wil echter de gevonden resultaten generaliseren voor grotere (niet onder

zochte) populaties, dan is het nodig om extra aannamen te maken: er moet dan

(logischerwijs) gesteld worden dat de proefpersonen uit deze grotere populatie on

derling -wat hun oordelen betreft- niet erg van elkaar verschillen.

Bij de komende experimenten hebben we ervoor gekozen om de proefpersonen

steeds de 'hele' matrix aan te bieden. Dat wil zeggen elke proefpersoon alle mogelijke

paren (alle paren (i.j) en alle paren (j, i)) aangeboden krijgt. Mede met het oog

op het beperkte aantal geoefende proefpersonen hopen we op deze manier toch

voldoende oordelen te kunnen verzamelen om de verschillen tussen de items aan het

licht te brengen.

6.3.5 De luisterruimte

De proefpersonen werden samengebracht in een geluidsarme luisterruimte. De band

werd steeds via koptelefoons ten gehore gebracht.

6.3.6 De instructie

De proefpersonen kregen steeds paren, bestaande uit twee stimuli, éénmaal aange

boden; zij moesten dan beoordelen 7, welke van de twee zinnen het meest natuurlijk

klonk, en dit aantekenen op het antwoordpapier. Ook werd aangegeven dat de

proefpersonen niet moesten letten op eventuele accentverschuivingen in de verschil

lende items, die ongewild door de manipulaties geïntroduceerd zouden kunnen zijn.

Alleen de natuurlijkheid van het toonhoogteverloop moest beoordeeld worden. Om

de proefpersonen te steunen bij het beluisteren van de toonhoogtecontouren kregen

zij een blad waarop de macro-intonatiecontouren waren weergegeven.

6Wel moeten we aannemen dat ook in deze ~ituatie de distributies normaal verdeeld blijven.
7Bij de Thuretone schaling bestaat het oordeel uit een keuze tussen één van de twee linnen; Bij

de Schelfé schaling moeten de proefpersonen antwoorden op een meerpuntsschaal.
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6.4 De verwerking van de data

6.4.1 De berekening van de resultaten

Bij de berekening van de resultaten kunnen we een aantal gevallen onderscheiden:

• De berekeningen kunnen worden uitgevoerd per macro-intonatiecontour (in

het verslag en in de figuren ook wel intonatiepatroon genoemd), uitgesplitst

in de groepen: alle proefpersonen, geoefende proefpersonen en ongeoefende

proefpersonen. '

• Als we veronderstellen dat de perceptie van de microvariaties niet beïnv loed

wordt door de vorm van de macrocontouren, dan kunnen we de oordelen van

de deelexperimenten bij elkaar nemen. Ook hier kan onderscheid gemaakt

worden tussen: alle proefpersonen, geoefende proefpersonen en ongeoefende

proefpersonen.

Bij wijze van voorbeeld worden in de bijlagen 2 en 3 de berekeningsprocedures

voor resp. de Thurstone-schaling en de Scheffé-schaling beschreven.

Bij de verwerking worden behalve schaalwaarden ook andere grootheden be

rekend (Thurstone-schaling :X2 j Scheffé-schaling: Cochran factor, yardstick en de

verschillende p-waarden, die uitsluitsel geven over significantie van hoofdeffecten,

mogelijke volgorde-effecten en de afwijkingen van een subtractief model). Bij de

conclusies van elk experiment wordt er steeds een interpretatie van deze berekende

grootheden gegeven.

6.4.2 De weergave van de resultaten

Na de berekening van de schaalwaarden worden de resultaten op de volgende manier

weergegeven:

• De schaalwaarden van de items voor de drie groepen proefpersonen (alle proef

personen, geoefende proefpersonen en ongeoefende proefpersonen) per into

natiepatroon in één plaatje.

• De schaalwaarden van de items uitgesplitst voor de intonatiepatronen, steeds

voor één van de drie groepen proefpersonen (alle proefpersonen, geoefende

proefpersonen en ongeoefende proefpersonen). In deze plaatjes kunnen we

zien of de effecten per intonatiepatroon verschillen

• De schaalwaarden van de items die berekend worden als we veronderstellen

dat de perceptie van de microvariaties niet beïnvloed wordt door de vorm van

de macrocontouren, uitgesplitst voor de drie groepen proefpersonen die we al

eerder onderscheiden hebben.
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Bij gebruik van de methode van Scheffé is in de figuren met behulp van dubbele

pijlen ook de yardstick weergegeven. Deze geeft in feite de helft van het 95% be

trouwbaarheidsinterval aan. De andere berekende grootheden zijn ondergebracht in

de diverse tabellen.

6.5 De experimenten

In deze paragraaf worden stuk voor stuk de experimen~en behandeld, en worden de

resultaten weergegeven.

6.5.1 Experiment 1

Beschrijving van het experiment

In dit experiment werd de zin gebruikt: 'Volgens Kees heeft hij een paar prettige

karaktertrekken'. Het experiment bestond uit vier deelexperimenten, waarin voor

elke macro-intonatiecontour steeds de vijf versies (recht, micl, mic2, ampl, amp2)

moesten worden gerangschikt. Er waren 10 proefpersonen die in elk deelexperiment

de complete matrix, d.w.z. 20 paren kregen aangeboden. Van de proefpersonen

werd verlangd om bij elk aangeboden paar een uitspraak te doen welke van de

twee aangeboden zinnen voor hen het meest natuurlijk klonk. De verkregen data is

verwerkt volgens de procedure die berust op de theorie van Thurstone.

Ook kregen zij 5 maal een paar aangeboden waarin het origineel en de close

copy stilering zat. Dit was gedaan om te onderzoeken of deze versies werkelijk

ononderscheidbaar van elkaar waren. Als deze versies onderscheidbaar zijn, weten

we dat de toegevoegde micro-intonatie in de micl-versie zeker niet de goede is. De

kans is dan erg groot dat er dan ongewild extra accenten worden aangebracht.

De resultaten

De antwoorden werden geteld en daarna in proportiematrices (p) gezet. Deze ~

matrices werden getransformeerd naar z-matrices. Uit deze z-matrices werden de

schaalwaarden berekend. In bijlage 2 is van de hele procedure een voorbeeld gegeven.

In de figuren 6.9 t/m 6.12 zijn de schaalwaarden van dE' items uitgpzPt pPr illfo

natiepatroon .

Als we aannemen dat er geen interactie is tussen de macro-intonatiecontour en

de beoordeling van de microv~riaties,dan mogen we data van alle intonatiepatronen

bij elkaar nemen. We hebben dan de schaalwaarden van de items voor het hele

experiment beschikbaar. Deze schaalwaarden zijn weergegeven in figuur 6.13.

Om een eventuele interactie van de macro-intonatiecontour op de beoordelingen

van de microvariaties te onderzoeken zijn in de figuren 6.14 t/m 6.16 de schaalwaar-
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den per intonatiepatroon voor alle pp., geoefende pp. en ongeoefende pp. steeds

weergegeven in één figuur.

Na de berekening van de schaalwaarden is bekeken of het Thurstone model wel

toepasbaar is en of de schaalwaarden dus goede representanten zijn voor de ver

schillende items. Daarvoor is de in paragraaf 5.2.2 voorgestelde procedure gevolgd.

In bijlage 2 wordt ook deze procedure toegelicht. In tabel 6.1 zijn de berekende

x2-waarden voor de deelexperimenten weergegeven.

Tabel 6.1: x2-waarden die berekend zijn bij e%periment 1.

gebruikte macro-intonatiepatroon proefpersonen gevonden X2

alle (n = 20) 4.20

--./ \.. geoefend (n = 10) 0.S7

ongeoefend (n = 10) 10.0S

alle (n = 20) 4.22

---A. geoefend (n = 10) 5.51

ongoefend (n = 10) 4.76
.'

- alle (n = 20) 7.S1

---A. " geoefend (n = 10) 5.0S

ongeoefend (n = 10) 7.23

alle (n = 20) 1.53
/ geoefend (n = 10) 12.50

ongeoefend (n = 10) 0.74

alle alle (n = Sa) 3.57

alle geoefend (n = 40) 7.13

alle ongeoefend (n = 40) 4.93

Bij de vergelijking van het geresynthetiseerde origineel met de close-copy stiler

ing bleek dat van de vijftig oordelen 31 maal de voorkeur werd gegeven aan het

origineel, en 19 maal aan de close-copy stilering.
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Experiment 1. Intonatiepatroon: J \
n" 20 n·l0 n " 10
01'- p p G.~f.f'ld or@_'·~d- .... ~

v., ...

'lOCh"

mlel

mlc2

o"'pl

omp2

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.9: Schaalwaarden van de ver6chillende item6 voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitge6plït6t voor alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.

Experiment 1. Intonatiepatroon: ----1\
n =20 n"' 10 n'" 10

01'- p.p Gooolond or@-"~d- ....
IIoro.

roch"

wcl

mlc2

...pl

.mp2

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.10: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge6plitst voor alle PP'J geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 1. Intonatiepatroon:

n·20 11·,0 n·1O
alle p.p Gaoeland

orrr:~"rd- --"'"'...
,ach"

....c,

Nc2

amp'

arnp2

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50

N.tuurlijkh.id ->

Figuur 6.11: Schaalwaarden van de verlchillende item, voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge,plit,t voor alle pp., geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.

Experiment 1. Intonatiepatroon:

n·20 n·'0 n·1O
alla pp Gaoelaod or~....'a"rd

Vara" - ..-
'ach"

"cl

Mk2

a",pl

arnp2

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50

N.luurlljkh.ld ->

Figuur 6.12: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge,plitBt voor Alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 1. Intonatiepatroon: alle.

,,- 80 ""' .c "" .c
aU. p.p. G.oeI.lId or'!-'·ïd- - ,", ...........

Ywr."

rec:hl1

",Iel

1flIc2

a"'PI

a"",2

-0.50 -0.26 0.00 0.26 0.50

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.13: Schaalwaarden tlan de tlerlchillende tleralea ala er

tleronderateld wordt dat er geen interactie ia tuaaen de microtlariatiea

en macro-intonatiecontourenJuitgeaplitat tloor alle PP'J geoefende pp.

en ongeoefende pp.

Experiment 1, n =20.
Schaalwaarden per Intonatiepatroon.

F\.- ../I ~...A..-rL_ __ EZ::::::: ~

-

•a"'P1

a"'P2

-0.50 -0.25 0.00

Natuurlijkheid ->

0.25 0.50

Figuur 6.14: Schaalwaarden per intonatiepatroon tloor alle pp.
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Experiment 1, n =10 geoefend.
Schaalwaarden per Intonatiepatroon.

.rI.- J'. ~ ..I\....J\..
_ ..... c::::::: WU,,·..·,;

v.....

IIlicl

1IlIc2

L.....
."""
.ftlp2

-0.25 0.00

Natuurlijkheid ->
0.25 0.50

Figuur 6.15: Schaalwaarden per intonatiepatroon tloor geoefende pp.

Experiment 1. n = 10 ongeoefend.
Schaalwaarden per jntonatiepatroon.
~..A ~.A...J\..

_ __ 1·-:-:-:··· tjijOv,i.·.·.·,;
\Iw.I•

• "'Pl

-0.25 0.00

Natuurlijkheid ->

0.25

Figuur 6.16: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor ongeoefende

pp.
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Conclusies

Uit de tabel 6.1 blijkt dat het goed mogelijk is de natuurlijkheid van verschillende

toonhoogtecontouren te schalen in één dimensie, en dat er geen reden is om aan te

nemen dat niet aan de voorwaarden van het gebruikte wiskundig model is voldaan.

Het is namelijk zo dat de gevonden x2.waarden aangeven dat de afwijkingen niet

significant zijn 8. Dit wil zeggen dat de methode van paarsgewijs vergelijken bij dit

soort experimenten goed kan worden gebruikt. Er bestaat een ééndimensionaal psy

chologisch continuüm met als grootheid natuurlijkheid van de waargenomen toon

hoogtecontour .

Vergelijking van het origineel met de close-copy stilering.

Als we in dit verband de hieronder genoemde hypotheses tweezijdig toetsen met een

onbetrouwbaarheid van Q = 0.05:

Ho : p = i (Er is geen verschil tussen origineel en close-copy stilering)

Hl : p #- ! (Er is wel verschil tussen origineel en close-copy stilering)

dan blijkt dat Ho niet verworpen wordto. We kunnen dus zeggen dat er geen verschil

is waargenomen tussen de originele uiting en de close-copy stilering. De gemaakte

close-copy is dus ook echt een close-copy stilering.

Kijkend naar de schaalwaarden kan geconcludeerd worden dat de versies amp2

en mic2 in het algemeen als het meest onnatuurlijk worden beoordeeld. In deze

versies zijn de toonhoogtevariaties kennelijk zo groot dat zij afbreuk doen aan de

natuurlijkheid van de betreffende spraakuitingen. Ook worden de versies micl en

ampl in bijna alle gevallen natuurlijker beoordeeld dan de rechte versie.

Het probleem bij deze schaling is dat we niet echt weten in welke mate het toeval

een rol heeft gespeeld. We kunnen dus geen betrouwbaarheidsinterval aangeven bij

de schaalwaarden (Zie voor een toelichting Bijlage 2)10. Om deze reden worden hier

geen verdere conclusies getrokken.

Msluitend kan gesteld worden dat we echt kunnen spreken van verschillen in

natuurlijkheid van spraakuitingen, die door proefpersonen op een I-dimensionele

schaal worden gerangschikt. Het heeft dus zin om bij de komende experiment.en te

blijven werken met de methode van paarsgewijze vergelijkingen. Bij dit experiment is

een trend zichtbaar dat te grote micro-variaties niet de waargenomen natuurlijkheid

ten goede komen. Dit is op zich niet zo'n opzienbarende conclusie.

'In deze situaties (dJ= 6) moet X2 groter zijn dan 12.6, willen de afwijkingen ~ignificant zjjn op

5% niveau.
°Dit geldt ook als we de reeuitaten bekijken voor alleen de geoefende of ongeoefende

proefpersonen.
lODat ie wel mogelij k door het experiment 3 maal uit te voeren en de varianties van de schaalwaar

den te berekenen. Naa.et de praktieche bezwaren (tijd) heeft deze methode als nadeel dat we rekenen

met echaalwaarden waarvan we niet weten, wat de verkregen getalwaarden preciee voorstellen.
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6.5.2 Experiment 2

Beschrijving van het experiment

Dit experiment is in principe hetzelfde experiment als experiment 1. Er werden

dezelfde stimuli gebruikt als bij het vorige experiment. De onderzochte zin was weer:

'Volgens Kees heeft hij een paar prettige karaktertrekken'. Het experiment bestond

uit vier deelexperimenten, waarin voor elke macro-intonatiecontour steeds de vijf

versies (recht, micl, mic2, ampl, amp2) moesten wor?en gerangschikt. Er waren

10 proefpersonen die in elk deel experiment de complete matrix, d.w.z. 20 paren

kregen aangeboden. Van de proefpersonen werd verlangd om bij elk aangeboden

paar een uitspraak te doen welk van de twee aangeboden zinnen voor hen het meest

natuurlijk klonk. Zij moesten hun voorkeursoordeel nu uitdrukken in de eerder

genoemde 7-puntsschaal. De verkregen data zijn verwerkt volgens de theorie van

Scheffé.

Resultaten

De antwoorden van de proefpersonen werden in frequentiematrices gezet, waarm

voor elk paar de scores van de proefpersonen zijn opgenomen. Dit werd gedaan voor

alle mogelijke gevallen (zie paragraaf 6.5.1). Deze matrices zijn geschikt als input

voor het programma SCHEFFE. Dit programma levert dan de resultaten van het

experiment, waarbij ook aannamen van het model getest (kunnen) worden.

In de figuren 6.17 t/m 6.20 zijn de schaalwaarden van de items uitgezet per

intonatiepatroon.

Als we aannemen dat er geen interactie is tussen de macro-intonatiecontour en de

beoordelingen van de microvariaties, dan mogen we data van alle intonatiepatronen

bij elkaar nemen ll . We hebben dan de schaalwaarden van de items voor het hele

experiment beschikbaar. In figuur 6.21 zijn deze schaalwaarden weergegeven.

Om een eventuele interactie van de macro-intonatiecontour op de beoordelingen

van de microvariaties te onderzoeken zijn er in de figuren 6.22 t/m 6.24 de schaal

waarden per intonatiepatroon voor alle pp., geoefende pp. en ongeoefende pp. steeds

weergegeven in één figuur.

Het programma SCHEFFE berekent verschillende groot.heden 7,Otll~ rie (;n('hr~n

factor voor de homogeniteitstest en de F-waarden met de bijbehorende p-waarclen

om te onderzoeken of de hoofdeffecten, de afwijkingen van subtractiviteit en de

volgorde-effecten significant zijn. In tabel 6.2 zijn de verschillende berekende getal

waarden weergegeven voor de bij experiment 2 verkregen data:

Cochran: dit is de berekende Cochran factor. Hieruit kan met behulp van de tabel

in Winer (1962) afgeleid worden of aan de bomogeniteitshypothese is voldaan.

11 Als er wel een zekere interactie is kunnen we verwachten dat de hoofdeffecten dan niet significant

zullen lijn, aangezien tegengestelde effecten elkaar compenseren.

48



Als er duidelijke verschillen hoorbaar zijn, lopen we de kans dat aan deze

hypothes niet wordt voldaan.

sign O!: Indien deze waarde kleiner is dan 0.05 dan zijn de hoofdeffecten significant.

sign ï: Indien deze waarde groter is dan 0.05 dan wil dat zeggen dat de afwijkin

gen van subtractiviteit niet significant zijn, met andere woorden het gebruikte

model is hier van toepassing en de berekende schaalwaarden zijn goede repre

sentanten voor de natuurlijkheid van de versies. ,

sign 8: Indien deze waarde groter is dan 0.05 dan wil dat zeggen dat volgorde

effecten niet significant zijn.

Tabel 6.2 : De 1JerBchiliende bere/cende grootheden bij e:rperiment e.

intonatiepatroon proefpereonen Cochran lign O! lign ï lign 8

alle (n = 10) 0.09 0.00 0.18 0.97
~ geoefend (n = 5) 0.13 0.00 0.24 0.98

ongeoefend (n = 5) 0.10 0.03 0.80 0.83

alle (n = 10) 0.08 0.01 0.22 0.58
....A geoefend (n = 5) 0.12 0.00 0.39 0.92

ongeoefend (n = 5) 0.11 0.36 0.40 0.75

alle (n = 10) 0.10 0.00 0.67 0.47

~ geoefend (n = 5) 0.13 0.00 0.97 0.62

ongeoefend (n = 5) 0.10 0.27 0.64 0.89

alle (n = 10) 0.08 0.00 0.76 0.66

~ geoefend (n = 5) 0.14 0.00 0.84 0.92

ongeoefend (n =5) 0.09 0.01 0.98 0.51

alle alle (n = 40) 0.08 0.00 0.26 0.47

alle geoefend (n = 20) 0.09 0.00 0.69 0.85

alle ongeoefend (n = 20) 0.08 0.00 0.41 0.65

In bijlage 3 wordt een korte toelichting gegeven op dE' procE'dure die wordt gevolgd

bij de verwerking van de data volgens het model van Scheffé.
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Figuur 6.17: Schaalwaarden van de venchiliende item, voor de

weergegeven macro-intonatiecontourl uitge,plit,t voor alle PP'I geoe

fende pp. en ongeoefende pp. De dubbele pijlen geven de grootte van

de rardlticlc aan.
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Figuur 6.18: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour l uitgesplitst voor alle PP'I geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 2. - Aa. "".
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Figuur 6.19: Schaalwaarden van de ver,chiilende item, voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge,plit,t voor dle PP., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.20: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitgesplit,t voor {lile PP., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.

51



Experiment 2. - ... ". n"'~ '4 • 0.38

Intonatiepatroon: alle - G......nd .. .. 0.51n"' 20

c.::=:::J Ono_'·nd n·20 .. .. 0.58
liIIH...

rechl1

....eZ

l-.._.-J
-1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

Natuurlllk"-'d ->
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Experiment 2, n = 10.
Schaalwaarden per intonatiepatroon.

~ JI ~...A...-I\...

_ _ ! :- :-, t,.~~·..·..,.,)
V.r.i• ...._-----1.~ 0.80

• mp1

-
...,pZL-~~~~~.~.__--.J

-\.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.26

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.22: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor tUle pp.
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Experiment 2, n =5 geoefend.
Schaalwaarden per intonatiepatroon.
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Figuur 6.23: Schaalwaarden per intonatiepatroon 1I00r geoefende pp.

Experiment 2. n = 5 ongeoefend.
Schaalwaarden per intonatiepatroon.
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Figuur 6.24: Schaalwaarden per intonatiepatroon 1I00r ongeoefende

pp.
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Conclusies

Kijken we ten eerste naar de berekende Cochran factoren dan blijkt dat de homoge

niteitshypothese in geen enkel geval wordt verworpen. Daarmee is aan voorwaarde 2

van het wiskundig model voldaan. Aangezien we er ook van uitgaan dat de gegeven

voorkeursoordelen onafhankelijk zijn van elkaar, is aan alle belangrijke voorwaarden

voldaan, en mogen we het model van Scheffé toepassen. Verder blijkt uit tabel 6.2

dat in geen enkel geval de hypothese van subtractiviteit verworpen wordt: in dat

geval zijn de geschatte 0/8 goede representanten van de gemeten hoofdeffecten. Dit

wil zeggen dat de in de figuren aangegeven schaalwaarden inderdaad de natuur

lijkheid van de onderzochte zinnen aangeven. Uitgaande van de resultaten van het

eerste experiment hadden we dit ook wel verwacht.

Als we naar de schaalwaarden zelf kijken dan zien we in figuur 6.21 dat we globaal

twee groepen kunnen onderscheiden: de items recht, micl en ampl (groep 1) waar

van het toonhoogteverloop natuurlijker wordt gevonden dan van de items mic2 en

amp2 (groep 2). De verschillen tussen deze groepen zijn significant terwijl de versies

in een groep onderling niet significant verschillen. Ook kunnen we in deze figuur

zien dat de geoefende proefpersonen 3 klassen onderscheiden, die significant van

elkaar verschillen. Mic2 is onnatuurlijker dan amp2 die op zijn beurt onnatuurlijker

wordt beoordeeld dan de items recht, micl en arnp1. De ongeoefende proefpersonen

komen tot het oordeel dat item amp2 onnatuurlijker is dan item recht terwijl de

verschillen tussen de andere items niet significant zijn. Dit kunnen we verklaren als

we kijken naar de figuren 6.23 en 6.24. Daarin is namelijk te zien dat de oordelen

van de ongeoefende proefpersonen per intonatiepatroon nogal verschillen (door het

toeval bepaald?), terwijl de oordelen van de geoefende proefpersonen voor alle into

natiepatronen nogal op elkaar lijken. In de andere figuren, waarin de resultaten per

intonatiepatroon weergegeven zijn, komt naar voren dat de geoefende proefpersonen

een duidelijker oordeel geven dan de ongeoefende proefpersonen.

We kunnen niet de conclusie trekken dat er bij deze intonatiepatronen een

duidelijke interactie is tussen de macro-intonatiecontour en de toegevoegde micro

variaties, aangezien de effecten voor alle macrocontouren in wezen het zelfde zijn.

We moeten ons wel realiseren dat de hier gevonden verschillen niet opzienbarend

zijn. Duidelijk is dat de toe te voegen micro-variaties niet ongestraft groot mogen

worden. We kunnen bij dit experiment ook concluderen dat er geen verschil is tussen

de items recht en mic1. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen:

• De items mic2 en (in mindere mate) amp2 zijn zo onnatuurlijk dat de ver

schillen tussen de versies recht en micl teniet worden gedaan. Men zou in

dit kader kunnen stellen dat de proefpersonen de versies mic2 en (in mindere

mate) amp2 zo onnatuurlijk vinden dat de oordelen niet geheel onafhankelijk

zijn van elkaar (zoal!! wordt verondersteld): af en toe horen zij duidelijk ver-
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schil zodat zij (ongeacht welke van de beste drie er aangeboden wordt) altijd de

grootste voorkeur uitspreken voor de beste versie. Het kan dan tevens zo zijn

dat, omdat ze af en toe verschillen horen, bij de oordelen waar het werkelijk

gaat om de kleine verschillen niet meer zo geconcentreerd zijn .

• Er zijn bij dit experiment te weinig proefpersonen gebruikt om deze verschillen

aan het licht te brengen. Dit ligt echter niet voor de hand aangezien er een

trend zichtbaar is dat de rechte versie beter scoort .

• We hebben bij de mic1-versie niet de echte micro-intonatie toegevoegd. De

procedure die gevolgd is om de micro-intonatie uit de originele uiting te halen

is niet correct. Misschien is het niet eens mogelijk om de natuurlijkheid van

de gebruikte macrocontouren met micro-intonatie te verhogen en moeten er

andere wegen bewandeld worden om de natuurlijkheid te verhogen.

Bij het volgende experiment willen we tegemoet komen aan de bovengenoemde

bezwaren: De mic2-versie wordt niet meer in het experiment opgenomen, zodat

de verschillen kleiner worden en het laatst genoemde bezwaar wellicht niet meer

opgaat. Ook worden er meer proefpersonen gebruikt. Verder nemen we een andere

zin: we weten nl. niet of de toegevoegde micro-intonatie wel de goede is en het

lijkt verstandig om ook andere condities (ondermeer andere macrocontouren) in

ogenschouw te nemen.

6.5.3 Experiment 3

Beschrijving van het experiment

In dit experiment wordt de zin 'Toen Piet die krat pils op z'n bakfiets probeerde

te tillen, kiepte die om' onderzocht. Het experiment bestond nu uit vijf deelexpe

rimenten, waarin voor elke macro-intonatiecontour steeds vier versies (recht, mic1,

ampl, amp2) moesten worden gerangschikt. Er waren 18 proefpersonen die in elk

deelexperiment de complete matrix, d.w.z. 20 paren kregen aangeboden. Ook in

dit experiment werd van de proefpersonen verlangd om bij elk aangeboden paar een

uitspraak te doen welk van de twee aangeboden zinnen voor hun het meest natuurlijk

klonk. Zij moesten hun voorkeursoordeel weer uitdrukken mbv. een 7-puntsschaal.

De verkregen data zijn ook nu weer verwerkt volgens de theorie van Scheffé.

Aangezien in dit experiment met een nieuwe zin gewerkt wordt, willen we ook

hier de onderscheidbaarheid van de originele spraakuiting en de close-copy stilering

onderzoeken. Daartoe krijgen de proefpersonen vier maal een paar aangeboden

waarin de originele uiting en de close-copy stilering aanwezig zijn.
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Resultaten

De hier verkregen data zijn op dezelfde manier verwerkt als bij experiment 2

het geval was. De antwoorden van de proefpersonen werden weer in frequentie

voorkeursmatrices gezet, waarin voor elk paar de 8core8 van de proefpersonen zijn

opgenomen. Dit werd gedaan voor alle mogelijke gevallen (zie paragraaf 6.5.1).

Met SCHEFFE zijn de diver8e grootheden berekend. In de figuren 6.25 t/m 6.29

zijn de 8chaalwaarden van de iteD18 uitgezet per intonatiepatroon.

Al8 we aannemen dat er geen interactie is tU88en de macre>intonatiecontour en de

beoordelingen van de microvariaties, dan mogen we data van alle intonatiepatronen

bij elkaar nemen. We hebben dan de 8chaalwaarden van de iteD18 voor het hele

experiment beschikbaar. In figuur 6.30 zijn deze schaalwaarden weergegeven.

Om een eventuele interactie van de macre>intonatiecontour op de microvariatie8

te onderzoeken zijn in de figuren 6.31 t/m 6.33 de 8chaalwaarden per intonatiepa

troon voor alle pp., geoefende pp. en ongeoefende pp. steed8 weergegeven in één

figuur.

In tabel 6.3 zijn de verschillende berekende getalwaarden weergegeven voor de

bij experiment 3 verkregen data:

Tabel 6.3 : De verschillende berekende grootheden bij e%periment 9.

intonatiepatroon proefper8onen Cochran sign a sign "1 sign 6

alle (n = 18) 0.14 0.01 0.45 0.56
~ geoefend (n = 9) 0.14 0.00 0.43 0.65

ongeoefend (n = 9) 0.17 0.43 0.31 0.32

alle (n = 18) 0.13 0.00 0.56 0.25
~ geoefend (n = 9) 0.16 0.00 0.53 0.06

ongeoefend (n = 9) 0.12 0.12 0.91 0.93

alle (n = 18) 0.15 0.00 0.53 0.79

...J\ geoefend (n = 9) 0.15 0.00 0.98 0.75

ongeoefend (n = 9) 0.16 0.49 0.21 0.34

alle (n = 18) 0.10 0.00 0.51 0.35
~ geoefend (n = 9) 0.12 0.00 0.73 0.92

ongeoefend (n = 9) 0.14 0.00 0.75 0.31

alle (n = 18) 0.15 0.00 0.20 0.48
~ geoefend (n = 9) 0.17 0.00 0.46 0.48

ongeoefend (n = 9) 0.16 0.00 0.38 0.69

alle alle (n = 90) 0.11 0.00 0.23 0.04

alle geoefend (n = 45) 0.11 0.00 0.32 0.08

alle ongeoefend (n = 45) 0.12 0.00 0.31 0.09
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Bij de vergelijking van het origineel en de c1ose-copy stilering blijken 42 van de 72

oordelen de originele uiting te kielen. 30 maal wordt de c1ose-copy stilering gekozen.

-1.00 -0.1& -0.&0 -0.25

Experiment 3. _

Intonatiepatroon:

J\ -

recht

Alle ." ". ti

".,

0.00

..

0.25

..

0.50 0.15 \.00

0."

0.'1

0."

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.25: Schaalwaarden van de verachillende itema voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitgeaplitat voor alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.26: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitgesplitst voor alle pp., geoe-

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 3. _ Alle".
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Figuur 6.27: Schaalwaarden van de verachillende itema voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitgeaplitat voor alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.28: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitgeaplitat voor alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 3. _ _,p.

Intonatiepatroon:
_~...d •• , .....I-----------I.~

.-. ....I-----......~~

0.71

0.111

0 .•1

1000.750.60

..

0.25

n-'

0.00-0.75 -0.50 -0.25-1.00

.mpl

Natuurlijkhald ->

Figuur 6.29: Schaalwaarden van de ver6chillende item6 voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitge6plit6t voor 4lle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.30: Schaalwaarden van de verschillende ver61es als er

verondersteld wordt dat er geen interactie is tussen de microvariatie6

en macro-intonatiecontouren, uitge6plitst voor alle pp., geoefende pp.

en ongeoefende pp.
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Experiment 3.
Schaalwaarden per intonatiepatroon, alle pp.
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Figuur 6.31: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor alle pp.

Experiment 3.
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Figuur 6.32: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor geoefende Pl'.
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Experiment 3.
Schaalwaarden per Intonatiepatroon, ongeoef. pp.
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Figuur 6.33: Schaalwaarden per intonatiepatroon tloor ongeoefende

pp.

Conclusies

Kijken we ten eerste naar de berekende Cochran factoren dan blijkt dat de ho

mogeniteitshypothese in geen enkel geval wordt verworpen. Daarmee is weer aan

voorwaarde 2 van het wiskundig model voldaan. Aangezien we er ook van uitgaan

dat de gegeven voorkeursoordelen onafhankelijk zijn van elkaar, is aan alle belang

rijke voorwaarden voldaan, en mogen we het model van Scheffé toepassen. Verder

blijkt uit tabel 6.3 dat in geen enkel geval de hypothese van subtractiviteit verwor

pen wordt: in dat geval zijn de geschatte 0:' 8 goede representanten van de gemeten

hoofdeffecten. Dit wil zeggen dat de in de figuren aangegeven schaalwaarden in

derdaad de natuurlijkheid van de onderzochte zinnen aangeven. Ook kunnen we

constateren dat er in geen enkel geval volgorde-effecten aanwezig zijn.

Bekijken we de schaalwaarden in figuur 6.30, dan kunnen we de volgende con

clusies trekken: amp2 is wordt significant onnatuurlijker beoordeeld dan de versies

micl en recht die onderling niet significant van elkaar verschillen en die op hun

beurt significant onnatuurlijker worden beoordeeld dan ampl. Hetzelfde geldt voor

de resultaten die geoefende proefpersonen geven. Ook is hier weer zichtbaar dat bij

de ongeoefende proefpersonen de verschillen kleiner zijn dan bij de geoefende. De

versie amp2 wordt in bijna alle gevallen significant onnatuurlijker beoordeeld. De

micl-versie blijkt niet erg goed te scoren. Met behulp van figuur 6.31 kunnen we

dit verklaren. Bij deze versie zijn de effecten voor verschillende intonatiepatronen

tegengesteld. Bij de andere versies is dat veel minder het geval. De oorzaak van de

slechte beoordeling van de micl versie komt sterk naar voren bij het intonatiepa-
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troon met de lange lage dec1inatielijn, in het geval dat geoefende proefpersonen de

beoordelingen geven. Ironisch is wel dat we in feite juist onder deze condities de

grootste verbetering verwachten. Een mogelijke verklaring zou in het feit kunnen

liggen dat de toegevoegde micro-intonatie blijkbaar beter past op de andere macro

contouren. Dit is goed mogelijk, aangezien de originele spraakuiting, waaruit de

---
i - ~.

~ ,J ~;~ ""\,
"' '., ~

~0.. "--
•0.0 0 •• i •• ..4 ••• 4.0

t (8)

Figuur 6.34: Toonhoogtecontour van de originele ,praakuiting, de zin: 'Toen Piet

die krat pil, op z'n bakfiet, probeerder te tillen kiepte die om.'

toegevoegde micro-intonatie afkomstig is, meer op de andere macrocontouren lijkt

(zie figuur 6.34). Houden we in herinnering dat in de meeste gevallen de verschillen

tussen de recht, mic1 en ampl versies niet significant zijn, dan constateren we dat de

resultaten van dit experiment goed overeenkomen met de resultaten van het vorige

experiment. De amp2-versie wordt het slechtst beoordeeld, en de andere versies

verschillen in bijna alle gevallen niet significant. Er is een trend zichtbaar dat ampl

goed scoort, en in dit geval de beste kandidaat lijkt om micro-variaties toe te voegen,

t.b.v. de verhoging van de natuurlijkheid van de kunstmatige spraak.

Vergelijking van het origineel met de close-copy stilering.

Als we in dit verband de hieronder genoemde hypotheses tweezijdig toetsen met een

onbetrouwbaarheid van Q = 0.05:

Ho : p = i (Er is geen verschil tussen origineel en close-copy stilering)

Hl: p i= i (Er is wel verschil tussen origineel en close-copy stilering)

dan blijkt dat Ho niet verworpen wordt12 . We kunnen dus zeggen dat ook in dit

geval er geen verschil is waargenomen tussen de oril!;inf'lf' lIit.inl!: en df' rlORf'-COPY

stilering. De gemaakte close-copy is dus ook hier echt een close-copy stilering.

Om te onderzoeken of amp2 de beoordelingen van de drie overige versies tegen

elkaar 'aandrukt', zullen we in het volgende experiment de versie amp2 weglaten, en

kijken of we in dat geval verschillen tussen de overgebleven versies kunnen vinden

die significant zijn.

12Dit geldt ook al.a we de resultaten bekijken voor alleen de geoefende of ongeoefende

proefpersonen.
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6.5.4 Experiment 4

Beschrijving van het experiment

In dit experiment wordt ook de zin 'Toen Piet die krat pils op z'n bakfiets probeerde

te tillen, kiepte die om' onderzocht. Het experiment bestond nu uit vijf deelexpe

rimenten, waarin voor elke macro-intonatiecontour steeds drie versies (recht, micl,

ampl) moesten worden gerangschikt. Er waren 18 proefpersonen die in elk deel

experiment de complete matrix, d.w.z. 20 paren kregen aangeboden. Ook in dit

experiment werd van de proefpersonen verlangd om bij ~lk aangeboden paar een uit

spraak te doen welk van de twee aangeboden zinnen voor hun het meest natuurlijk

klonk. Zij moesten hun voorkeursoordeel weer uitdrukken mbv. een 7-puntsschaal.

De verkregen data zijn ook nu weer verwerkt volgens de theorie van Scheffé.

Resultaten

De hier verkregen data zijn op dezelfde manier verwerkt als bij experiment 2 en

3 het geval was. De antwoorden van de proefpersonen werden weer in frequentie

voorkeursmatrices gezet, waarin voor elk paar de scores van de proefpersonen zijn

opgenomen. Dit werd gedaan voor alle mogelijke gevallen (zie paragraaf 6.5.1).

Met SCHEFFE zijn de diverse grootheden berekend. In de figuren 6.35 tlm 6.39

zijn de schaalwaarden van de items uitgezet per intonatiepatroon.

Als we aannemen dat er geen interactie is tussen de macro-intonatiecontour en de

beoordelingen van de microvariaties, dan mogen we data van alle intonatiepatronen

bij elkaar nemen. We hebben dan de schaalwaarden van de items voor het hele

experiment beschikbaar. In figuur 6.40 zijn deze schaalwaarden weergegeven.

Om een eventuele interactie van de macro-intonatiecontour op de beoordelingen

van de microvariaties te onderzoeken zijn in de figuren 6.41 tlm 6.43 de schaalwaar

den per intonatiepatroon voor alle pp., geoefende pp. en ongeoefende pp. steeds

weergegeven in één figuur.

In tabel 6.4 zijn de verschillende berekende getalwaarden weergegeven voor de

bij experiment 4 verkregen data.
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Tabel 6.4: De tJeraclaillende berekende grootlaeden bij uperiment 4.

intonatiepatroon proefpersonen Cochran lIign ar lIign "'I lIign 6

alle (n = 18) 0.24 0.27 0.59 0.84
.J\ g~efend (n = 9) 0.20 0.17 0.63 0.95

ongeoefend (n = 9) 0.27 0.89 0.78 0.43

alle (n = 18) 0.21 0.09 0.87 0.25

~ geoefend (n = 9) 0.19 0.01 0.64 0.76

ongeoefend (n = 9) 0.20 0.10 0.80 0.22

alle (n = 18) 0.21 0.27 0.66 0.23
~ geoefend (n = 9) 0.26 0.01 0.80 0.24

ongeoefend (n = 9) 0.24 0.25 0.70 0.70

alle (n = 18) 0.22 0.04 0.68 0.39
~ geoefend (n = 9) 0.27 0.00 0.72 0.38

ongeoefend (n = 9) 0.27 0.08 0.87 0.78

alle (n = 18) 0.21 0.06 0.59 0.77

~ geoefend (n = 9) 0.24 0.07 0.73 0.90

ongeoefend (n = 9) 0.20 0.43 0.69 0.85

alle alle (n = 90) 0.19 0.93 0.94 0.84

alle geoefend (n = 45) 0.18 0.10 0.93 0.85

alle ongeoefend (n = 45) 0.20 0.18 0.82 0.44

__-------l~~ 0."

__---------l.~ o.n

__-------•• 0.12

Experiment 4. - AU. lIP. .-,. ..
Intonatiepatroon: - eooo.t_ ,,-, ..
.J\

c::::::J One-I- ,,-I ..
"-al.

recM

..lcl

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.35: Schaalwaarden tJan de tJer8chillende itema tJoor de

weergegetlen macro.intonatiecontour, uitge8plïtBt tloor alle pp., getJe

fende pp. en ongeoefende pp.

64



1.000.7~0.100.250.00-o.7~ -0.60 -0.26-'.00

llIle'

·IIlP'

Experiment 4. - Alle pp. ". ,. .. .. 0."
Intonatiepatroon: - GeoeI_ ,,·a ol .. 0.12

~ ... .. 0.13c::=:=J Oneeoe'_ ,,·a
"",,.Ie

, ...hl

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.36: Schaalwaarden van de ver.chillende item. voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitge.plit.t voor alle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.

Experiment 4. - Ahpp. ". ,. ... .. 0."
Intonatiepatroon: --~ ".1 4 .. 0.74

~

c:::::::J Oroo-'Mld ,.al .. .. 0.•
\/lof ...

, ...hl

1Ilic'

...p'

-'.00 -0.76 -0.50 -0.25 0.00 0.26 0.10 0.76 1.00

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.37: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitge8plitat voor tUle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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1.000.7&0.50-0.7& -0.60 -0.26 0.00 0.25

Natuurlljkhald ->

-1.00

IIlIc'

...p1

Experiment 4. - Alle Hl. • - ti
.. .. 0.63

Intonatiepatroon: ... .. 0.72- Geoefend ft-'
~

I:.::::::J Clo>tMeIelMl ft -, .. ... 0.74
\/w...

,echt

Figuur 6.38: Schaalwaarden tlan de tlerechillende item, tloor de

weergegetlen macro-intonatiecontour, uitge,plit,t tloor alle pp./ geoe

fende pp. en ongeoefende pp.

_-----.....~ 0.10

_---------.....~ 0.13

1IlIc'

-1.00 -0.7& -0.60 -0.25 0.00 0.25

NatuurliJkhald ->
0.50 0.7& 1.00

Figuur 6.39: Schaalwaarden tlan de tIerschillende items tloor de

weergegetlen macro-intonatiecontour, uitgesplitst tloor alle pp./ geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 4. - Alle ..... " .10
.. ..

Inlonaliepalroon: ... ..- COeoe_ "..
alle

r:::::::::; One-- " ••6 .. ..
v....

0.26

O.M

0.33

,ee'"

IIlIcl

ampl

-1.00 -0.75 -0.60 -0.25 0.00 0.25 0.60 0.76 tOO

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.40: Schaalwaarden van de ver,chillende verIIe, Al, er

veronderlteld wordt dat er geen interactie i, tUilen de microvariatie,

en macro-intonatiecontouren, uitge,plit,t voor alle pp., geoefende pp.

en ongeoefende pp.

Experiment 4.
Schaalwaarden per Inlonaliepalroon, alle pp .

.A ..A...-.I\. --lLJ'.. ..AA..1\.~
- -- , , P;;';;'•., ',,';;-

v..... ..,. 0.10

Ne'"

-1.00 -0.76 -0.60 -0.26 0.00 0.25

Natuurlijkheid ->
0.60 0.76 tOO

Figuur 6.41: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor Alle pp.
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...._---------.._ 0 ....

Experiment 4.
Schaalwaarden per Inton.liep.troon, geoef. pp.

.A...-r\. -"---.F"\~~
__ c:::::J &;.;.......;; _

JI.~__-"'.f."

,echt

·lIlP1

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.42: Schaalwaarden per intonatiepatroon 1I00r geoefende pp.

Experiment 4.
Schaalwaarden per intonatiep.troon, ongeoef. pp.

JI.~_.... ...A.-...J\..~~~
_ .... c:::::::J ti.v.....,;; _

....I-----------t..~ 0.82

'eclI'

lIIIel

.",pl

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Natuurlijkhald ->

Figuur 6.43: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor ongeoefende

pp.
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Conclusies

Kijken we ten eerste naar de berekende Cochran factoren dan blijkt dat de homo

geniteitshypothese in geen enkel geval wordt verworpen. Daarmee is ook hier aan

voorwaarde 2 van het wiskundig model voldaan. Aangezien we er ook van uitgaan

dat de gegeven voorkeursoordelen onafhankelijk zijn van elkaar, is aan alle belang

rijke voorwaarden voldaan, en mogen we het model van Scheffé toepassen. Verder

blijkt uit tabel 6.4 dat in geen enkel geval de hypothese van subtractiviteit verwor

pen wordt: in dat geval zijn de geschatte ci8 goede representanten van de gemeten

hoofdeffecten. Dit wil zeggen dat de in de figuren aangegeven schaalwaarden inder

daad de natuurlijkheid van de onderzochte zinnen aangeven. Ook in dit geval zijn

er geen volgorde-effecten.

Voordat we naar de schaalwaarden gaan kijken, moeten we eerst constateren dat

de hoofdeffecten over het algemeen niet significant zijn. In een viertal gevallen zijn

de hoofdeffecten wel significant: bij het tweede en derde patroon in figuur 6.42. De

micl-versie wordt beoordeeld als onnatuurlijker dan de rechte versie. Bij het vierde

patroon is zijn in twee gevallen de verschillen significant: bij alle proefpersonen

is micl natuurlijker dan de rechte versie en bij de geoefende proefpersonen is de

ampl-versie natuurlijker dan de rechte versie.

Duidelijk is dat de verschillen uiterst miniem zijn, en dat de proefpersonen weinig

tot geen verschil horen. In tegenstelling tot de vorige experimenten is er geen versie

beschikbaar die aantoonbaar beter is dan een andere versie. We kunnen hiervoor

twee verklaringen geven:

1. Ongeacht welke microvariaties er worden toegevoegd, de verschillen zijn te

klein om waargenomen te worden. Maken we de microvariaties groter (amp2

en mic2) dan bezitten deze variaties niet de mogelijkheid, bij te dragen aan de

natuurlijkheid van de gestileerde spraakuitingen.

2. Het is wel mogelijk dat micro-intonatie bijdraagt aan de natuurlijkheid van

gestileerde spraakuitingen, alleen bij dit experiment hebben we bij bijna alle

intonatiepatronen de verkeerde micro-intonatie toegevoegd (behalve bij het

vierde patroon, want dat patroon vertoont een grote gelijkenis met het origineel

zodat de toegevoegde micro-intonatie ook het beste past op dat patroon).

Bij het volgende experiment voegen we een andere 'micro-intonatie' toe, waarvan

we hopen dat deze de natuurlijkheid van de spraakuitingen duidelijk verhoogt.

6.5.5 Experiment 5

Beschrijving van het experiment

In dit experiment wordt weer de zin 'Toen Piet die krat pils op z'n bakfiets probeerde

te tillen, kiepte die om' onderzocht. Het experiment bestond weer uit vijf deelexpe-
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rimenten, waarin voor elke macro-intonatiecontour steeds drie versies (recht, micl,

ampl) moesten worden gerangschikt. In dit geval is de toegevoegde micro-intonatie

op een andere manier tot stand gekomen als bij de eerdere experimenten. Op dit

moment wordt volstaan met het beschrijven van de procedure waarmee de in dit ex

periment de mico-intonatie aan de micl-versie is toegevoegd. In de discussie (hoofd

stuk 8) zal de denkwijze waarop deze procedure is gebaseerd uitgebreid uiteengezet

en becommentariëerd worden.

De gebruikte zin 'Toen Piet die krat pils op z'n bakfiets probeerde te tillen,

kiepte die om.' werd opnieuw ingesproken, met daarbij de instructie dat de zin

zonder toonhoogteaccenten werd ingesproken. Dit komt erop neer dat de macro

contour een rechte declinerende lijn zal zijn. De spreker werd daarbij ondersteund

door de dezelfde zin waaraan met het programma CHP (een programma waarmee

willekeurige toonhoogtecontouren geproduceerd kunnen worden) de gewenste con

tour was aangebracht. Deze contour is weergegeven in figuur 6.44.

--- --.- ---.. - .. -

:lr-·~~~~~-~~-~~- -~~_.~~~~~.~.~~~

~ Ialj
1
----~

- --
:1....~~~~~_~_~~~~ _~_~~__~~~__~ ..~....-!

0.0 0.. l.l! 2.4 a.i! 4."

o...

t (sJ

Figuur 6.44: Toonhoogtecontour tlan de zin 'Toen Piet die krat pilB op z'n balcfietB

probeerde te tillen, kiepte die om.', die met behulp tlan RNK tot Btand iB gekomen.

Deze uiting werd als voorbeeld aan de spreker aangeboden, die de zin zo

nauwkeurig mogelijk moest naspreken. In figuur 6.45 is de toonhoogtecontour

weergegeven, van de zin die de spreker heeft geproduceerd bij het naspreken van

de voorbeeldzin.

Deze toonhoogtecontour is gestileerd dmv. één rechte lijn. De micro-intonatie

die bij de micl-versies is toegevoegd is het verschil tussen de toonhoogtecontouren

van figuur 6.45 en 6.44. De toonhoogtecontour van een aldus verkregen micl-versie

is weergegeven in figuur 6.46.

Er waren weer 18 proefpersonen die in elk deelexperiment de complete matrix,

d.w.z. 20 paren kregen aangeboden. Ook in dit experiment werd van de proefper

sonen verlangd om bij elk aangeboden paar een uitspraak te doen welk van de twee

aangeboden zinnen voor hen het meest natuurlijk klonk. Zij moesten hun voorkeurs

oordeel weer uitdrukken m.b.v. een 7-puntsschaal. De verkregen data zijn ook nu

weer verwerkt volgens de theorie van Scheffé.
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Figuur 6.45: N4tuurliilce toonhoogtecontour V4n de .fin 'Toen Piet die A:r4t pila op

z'n b4lcfieta probeerde te tillen, kiepte die om.', die zonder 4ccenten ia ingeaproA:en.
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Figuur 6.46: De nieuwe toonhoogtecontour V4n een mic1·veraie, gebruikt bii ezpe

riment 5.

Resultaten

De hier verkregen data zijn op dezelfde manier verwerkt als bij de laatste 3 ex

perimenten het geval was. De antwoorden van de proefpersonen werden weer in

frequentie-voorkeursmatrices gezet, waarin voor elk paar de scores van de proefper

sonen zijn opgenomen. Dit werd gedaan voor alle mogelijke gevpJlen (zie paragraaf

6.5.1).

Met SCHEFFE zijn de diverse grootheden berekend. In de figuren 6.47 tlm 6.51

zijn de schaalwaarden van de items uitgezet per intonatiepatroon.

Als we aannemen dat er geen interactie is tussen de macro-intonatiecontour en de

beoordelingen van de microvariaties, dan mogen we data van alle intonatiepatronen

bij elkaar nemen. We hebben dan de schaalwaarden van de items voor het hele

experiment beschikbaar. In figuur 6.52 zijn deze schaalwaarden weergegeven.

Om een eventuele interactie van de macro-intonatiecontour op de beoordelingen

van de microvariaties te onderzoeken zijn in de figuren 6.53 tlm 6.55 de schaalwaar

den per intonatiepatroon voor alle pp., geoefende pp. en ongeoefende pp. steeds

weergegeven in één figuur.

In tabel 6.5 zijn de verschillende berekende getalwaarden weergegeven voor de

bij experiment 5 verkregen data:
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Tabel 6.5: De verlchillende berekende grootheden bij eeperiment 5.

intonatiepatroon proefpersonen Cochran sign Q sign 1 sign 6

alle (n = 18) 0.22 0.24 0.86 0.10
.../\ geoefend (n = 9) 0.25 0.56 0.76 0.54

ongeoefend (n = 9) 0.18 0.23 0.51 0.13

alle (n = 18) 0.22 0.24 0.82 0.69

~ geoefend (n = 9) 0.24 0.81 1.00 0.76

ongeoefend (n = 9) 0.24 0.20 0.74 0.83

alle (n = 18) 0.24 0.18 0.23 0.51
t ~

leoefend (n = 9) 0.25 0.97 0.56 0.90_1_- -
ongeoefend (n = 9) 0.27 0.01 0.25 0.26

alle (n = 18)
/

0.24 0.11 0.32 0.21

~ geoefend (n = 9) 0.24 0.04 0.12 0.52

ongeoefend (n = 9) 0.26 0.85 0.80 0.46

alle (n = 18) 0.24 0.10 0.54 0.39

~ leoefend (n = 9) 0.27 0.03 0.79 0.31

ongeoefend (n = 9) 0.27 0.36 0.26 0.92

alle alle (n =90) 0.20 0.35 0.89 0.11

alle geoefend (n = 45) 0.21 0.04 0.66 0.52

alle ongeoefend (n = 45) 0.19 0.23 0.50 0.24

__----l.~ 0.12

__------....,..~ 0.12

Experiment 5. - Alle ". 11 - ,. •
Intonatiepatroon: .- COeHI..d ,,-. ..
.../\

c:::::J ~-
,,-, .......

IIlIcl

...pl

-1.00 -0.75 -0.50 0.00 0.25 O.'ll 0.75

N.tuurlijkheld ->

tOO

Figuur 6.47: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitgesplitst voor edle pp./ geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.48: Schaalwaarden van de verechillende item, voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge,plit,t voor die pp., geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.
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Experiment 5. - Ah ... •• I' ...
Intonatiepatroon: - ~ .. , ..
~
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Natuurlijkhald ->

Figuur 6.49: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge8plit8t tloor alle pp., geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.
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NetuurliJkheld ->
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Figuur 6.50: Schaalwaarden van de ver,chillende item. voor de

weergegeven macro.intonatiecontour, uitge,plit,t voor olle pp., geoe

fende pp. en ongeoefende pp.
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Figuur 6.51: Schaalwaarden van de verschillende items voor de

weergegeven macro-intonatiecontour, uitge,plit.t voor olle PP'I geoe·

fende pp. en ongeoefende pp.
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.--.... 0.23Experiment 5. - Alo ". ... eo

Intonatiepatroon: - -- .....
Alle

c::::::::J Oftoe-.IMI ft."v.o...

.... 0.301

0.31

-1.00 -0.76 -0.60 -0.25 0.&0 0.76 lOO

J-'--__-

Natuurlijkheid ->

Figuur 6.52: Schaalwaarden van de verlchillende verlie, al, er

veronderlteld wordt dat er geen interactie i, tUilen de microvariatie,

en macro-intonatiecontouren, uitge,plit,t voor alle pp., geoefende pp.

en ongeoefende pp.

Experiment 5.
Schaalwaarden per Intonatiepatroon. alle pp.

.A...-..J\. --A-.f\.~~
_ c:::::J li'··..·•··•..····Î _

nc1

.",p1

0.&&
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Natuurlijkheid ->

Figuur 6.53: Schaalwaarden per intonatiepatroon voor 4l1e pp.
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Experiment 5.
Schaalwurden per Intonatlepalroon. geoef. pp.
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pp.
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Conclusies

Kijken we ten eerste naar de berekende Cochran factoren dan blijkt dat de homo

geniteitshypothese weer in geen enkel geval wordt verworpen. Daarmee is ook bij

dit experiment aan voorwaarde 2 van het wiskundig model voldaan. Aangezien we

er ook nu weer van uitgaan dat de gegeven voorkeursoordelen onafhankelijk zijn

van elkaar, is aan alle belangrijke voorwaarden voldaan, en mogen we het model

van Scheffé toepassen. Verder blijkt uit tabel 6.5 dat in geen enkel geval de hy

pothese van subtractiviteit verworpen wordt: in dat' geval zijn de geschatte a's

goede representanten van de gemeten hoofdeffecten. Dit wil zeggen dat de in de

figuren aangegeven schaalwaarden inderdaad de natuurlijkheid van de onderzochte

zinnen aangeven. Ook bij dit experiment zijn er geen significante volgorde-effecten

geconstateerd.

Als we de naar de hoofdeffecten kijken, dan blijken deze in een aantal gevallen sig

nificant te zijn: geoefende proefpersonen beoordelen de mic1-versie als natuurlijker

dan de twee andere versies. Dit resultaat komt tot stand doordat deze proefper

sonen bij de intonatiepatronen met lange stukken hoge en in mindere mate lange

stukken lage declinatie de micl-versie als meest natuurlijke versie beoordelen (zie

figuur 6.54). Bij de patronen met de lange hoge declinatielijn zijn de mic1-versies,

in tegenstelling tot de andere patronen als significant beter beoordeeld (weliswaar

alleen door geoefende proefpersonen). In de andere gevallen treden geen significante

hoofdeffecten op. De ongeoefende proefpersonen zijn blijkbaar helemaal niet in staat

om de aanwezige verschillen waar te nemen.

Tot zover de conclusies, die in dit hoofdstuk steeds per experiment geformuleerd

zijn. In het laatste hoofdstuk bekijken we deze conclusies in een breder kader.

Wel is nu al naar voren gekomen dat micro-intonatie in principe hoorbaar is. Het

heeft dus zin om te zoeken naar systematiek in de microcontouren, aangezien we nu

sterk de indruk hebben dat een mogelijke implementatie een bijdrage kan leveren in

de verbetering van de kwaliteit van kunstmatige spraak. In het volgende hoofdstuk

wordt verslag gedaan van een voortzetting van het werk van Lammens (zie hoofdstuk

4), waarin de generaliseerbaarheid van de microcontouren wordt onderzocht.
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Hoofdstuk 7

Generaliseerbaarheid van de

microcontouren

7.1 Inleiding

Reeds bij de probleemanalyse is naar voren gekomen dat ook Lammens (1986)

zich heeft beziggehouden met onderzoek van micro-intonatie. Daarbij heeft hij

aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om de microcontouren, die optreden bij

consonant-vocaal overgangen te generaliseren. Zoals in het vorige hoofdstuk is gecon

cludeerd kunnen deze microcontouren een bijdrage leveren voor de verhoging van

natuurlijkheid van kunstmatige spraak, waarbij de toonhoogtecour uit rechte lijnen

bestaat. Lammens heeft in zijn onderzoek gebruik gemaakt van één mannenstem.

Om te onderzoeken of de door Lammens gevonden generaliseerbaarheid van de mi

crocontouren algemeen geldig is, willen we hetzelfde doen voor een vrouwenstem.

Eerst wordt de procedure beschreven die in navolging van Lammens gevolgd is om

de microcontouren te maken. Daarna worden de gevonden resultaten vergeleken

met die van Lammens.

7.2 De procedure

Een vrouwelijke spreker heeft een aantal uitingen uitgesproken. Deze uitingen,

waarop de metingen zijn uitgevoerd, moesten voldoen aan enkele eisen m.b.t. con

troleerbaarheid en herhaalbaarheid. Met controleerbaarheid wordt bedoeld dat de

geïntendeerde toonhoogtecontour die de spreker realiseert vastligt en bekend is. Op

deze manier is het mogelijk om de natuurlijke toonhoogtecontour te stileren, waar

bij we er zeker van zijn de micro-intonatie goed te kunnen scheiden van de macro

intonatie. Met herhaalbaarheid wordt bedoeld dat een uiteindelijke microcontour

berekend worden uit verschillende realiseringen van die microcontour . Dit om toe

vallige variantie te neutraliseren.
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Praktisch resulteerde dit in een aantal ll-syllabige nonsens woordjes, met 11

maal dezelfde consonant-vocaal combinatie, afgesloten door dezelfde consonant (dus

een CVCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVC structuur). Vier verschillende vocalen

(ji,u,a,e/) in combinatie met 16 consonanten (jp,t,k,b,d,g,s,f,z,v ,m,n,l,r j,wI) wer

den gebruikt, wat resulteert in 64 nonsenswoordjes, bv. Ipipipipipipipipipipipip/.

De woordjes werden ingesproken met de specifieke instructie om een toonhoogte

accent te realiseren op de tweede syllabe, met name een punthoed. Dit verze

kert ons van een makkelijke stilering, terwijl we genoeg identieke syllaben tot onze

beschikking hebben om een betrouwbare meting te doen.

7.3 De metingen

Van alle woordjes werd na een standaard L.P.C.-analyse de fundamentele frequentie

Fa gemeten met MIC. Eventuele meetfouten werden manueel gecorrigeerd. Daarna

werden de toonhoogtecontouren gestileerd met STYL en VOW I (Voor een voorbeeld

van zo'n stilering zie figuur 7.1). De met deze programma's verkregen stileringen zijn

reproduceerbaar en goed geschikt om naderhand de microcontouren te maken. In

i -

-t---- ----------------------------t--
o... -

tIl)

Figuur 7.1: Toonhoogtecontour van de 8praa/euiting /pipipipipipipipipipipip/ met

de bijbehorende 8tilering.

de volgende fase zijn met het programma DELTA de verschillen tussen de originele

contouren en de betreffende gestileerde contouren gemeten. Vervolgens werden de

fonemen van de nonsens woorden gesegmenteerd met het programma AUTOSEG 2 •

In figuur 7.2 zijn de foneemgrenzen van zo'n spraakuiting weergegeven. Dit was

nodig om het programma EXTRACT van Lammens te kunnen gebruiken, waarmee

het mogelijk is om tot een type-syllabe te komen: een type-syllabe is een ('gemid

delde') syllabe die berekend is aan de hand van vier realiseringen van zo'n syllabes.

In bijna alle gevallen is gekozen voor de 5e t/m de Be syllabe uit de nonsenswoorden ;

op deze wijze ontwijken we het stileringsprobleem bij het accent. Aldus hebben we

lDit zijn etileringeprogramma's van Hermes.

'Dit ie een eegmenteringeprogramma van Van Hemert dl De Pijper (1986).

8Deze procedure ie exact beechreven in Lammene (1986).
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Figuur 7.2: De amplitudecontour van de ,praa/cuiting /pipipipipipipipipipipip/,

waarbij de verticale lijnen de foneemgrenzen aangeven.

een goede representant is van de originele, door de spreker (zonder accent) uitge

sproken syllaben. Een voorbeeld van een resulterende microcontour is weergegeven

in figuur 7.3.

!IOO
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Figuur 7.3: Toonhoogtecontour van de

t~pe.,~llabe /pi/, die bere/cend ., aan

de hand van de Se t/m de Be ,~llabe,

weergegeven in in figuur 7.1.

We beschikken dan in totaal over 64 type-syllaben, met microcontouren die

we kunnen beschouwen als co-articulatorische micro-intonatie van de betreffende

spreker. Willen we weten of er in de verzameling type-contouren dezelfde klassen

en groepen aan te duiden zijn, die Lammens bij zijn onderzoek heeft gevonden,

dan kunnen we met de programma's MSE en CLUSTERs een c;lusteranalyse vol

gens Johnson (1967) uitvoeren op de bovengenoemde microcontouren. Zo is het

mogelijk om te onderzoeken of de microcontouren van de type-syllahf>JI ook \'''rc!f'r

generaliseerbaar zijn.

In de volgende paragraaf worden de resultaten van de uitgevoerde clust.eranaly

ses gegeven. Deze resultaten zullen dan vergeleken worden met de door Lammt>ns

verkregen resultaten. Aan de hand daarvan kunnen we een conclusie trekken omtrent

de sprekerafhankelijkheid van de onderzochte type-syllaben met betrekking tot de

microcontouren.

SDele programma's lijn beschreven in Lammens (1986).
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7.4 Resultaten en conclusies

De hier gevonden resultaten van de uitgevoerde clusteranalyse op de microcontouren

van een vrouwenstem zijn weergegeven in de figuren 7.4, 7.6, 7.8 en 7.10. De door

Lammens gevonden resultaten zijn weergegeven in de figuren 7.5, 7.7, 7.9 en 7.11.

Vit de resultaten die bij Lammens uit zijn onderzoek volgde, bleek dat er drie

grote groepen te onderscheiden waren, die ook samenvallen met grote fonetische

klassen:

1. stemloze occlusieven en fricatieven: p,t,k,s,f

2. stemhebbende occlusieven en fricatieven: b,d,g,z,v

3. nasalen, liquidae en semivocalen: m,n,l,rj,w

Binnen deze klassen waren de gemeten verschillen relatief gering, zodat het mogelijk

was in deze gevallen een nieuwe generaliserende contour te maken, die een hele klasse

representeerd.

Vergelijken we de resultaten van de mannenstem en de vrouwenstem

(weergegeven in tabel 7.1) met elkaar dan blijkt dat in grote lij nen de bij de man

nenstem gevonden klassen ook bij de vrouwenstem aanwezig zijn. De verschillen

kunnen op een aantal manieren manieren worden verklaard:

1. Er is een andere (vrouwelijke) spreker gebruikt.

2. We hebben gebruik gemaakt van een andere toonhoogtemeter .

3. Misschien is de VJVV parameter bij de vrouwenstem anders bepaald dan bij

de mannenstem.

Vergelijken we de bepaalde microcontouren op de uiteinden van de klinker

driehoek die weergegeven zijn in de figuren 7.12 tjm 7.14 voor de verschillende

fonetische klassen, dan zien we toch wel duidelijke overeenkomsten. Het lijkt het

erop dat deze aanpak veelbelovend is voor de toekomst.
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voer oor ammena en amen re.". In en ree ta tUttrDeDetltn.

vocaal klassen mannenstem afwijking klassen vrouwenstem1 afwijking

j,l,m,n,r,w l,m,n

1 b,d,g,v,z b,d,v,z j,r,w

f,k,p,s,t,x f,k ,p,s,t,x

j,l,m,n,r,w b,g j,l,m,n,r b

u d,v,z d,v,z w

f,k,p,s,t,x f,k,p,s,t,x

j,l,m,n,r,w d

e b,d,g,v,z b,v,z w

f,k,p,s,t,x f,k,p,8,t,X m,n,l,rj

j,l,m,n,r,w l,m,n,w

a b,d,g,v,z b,d,z,v

f,k ,p,s,t,x f,k,p,s,t,x j,r,k

Tabel 7.1: Repreaentatie van de reIuitaten van de cluateranalyaea, die zijn uitge.

dd L D rb h
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Figuur 7.4: Re6ultaten clu6teranalyu methode Johneon (marimum methode), vo

caal lil, voorafgegaan door 16 ver6chillende con6onanten, uitge6proken door een

vrouwelijke 6preker.
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Figuur 7.5: Resultaten clusteranalllse methode Johnson (maximum methode), vo

caal lil, voorafgegaan door 17 verschillende consonanten, uitgesproken door een

mannelijke spreker.
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Figuur 7.6: Re8ultaten clu8teranalY8e methode John8on (m4%imum methode), vo

caal/4/, voorafgegaan door 16 veruhillende con8onanten, uitge8proken door een

vrouwelijke 8preker.
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Figuur 7.7: Resultaten clusteranalyse methode Johnson (maximum methode), tJo

cul /a/, voorafgegaan door 17 verschillende consonanten, uitgesproken door een

mannelijke spreker.
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Figuur 7.8: ReIuitaten clulteranalJile methode Johnlon (mazimum methode), vo

caal lul, voorafgegaan door 16 verlchillende conlonanten, uitgelproken door een

vrouwelijke Ipreker.
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Figuur 7.9; Re8ultaten clu8teranalJ/8e methode John8on (maximum methode), tJO

caal lul, tJoorafgegaan door 17 tJer8chiliende con8onanten, uitgesproken door een

mannelijke spreker.
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Figuur 7.10: Re8ultaten clu8teranalyu methode John80n (ma~imum methode), "0

caal lel, "oorafgegaan door 16 "er8chillende con80nanten, uitge8proken door een

"rouwelijke 8preker.
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Figuur 1.11: Resultaten clusteranalyse methode Johnson (ma~imum methode), "0

caal lel, "oorafgegaan door 17 "erschillende consonanten, uitgesproken door een

mannelijke spreker.
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Figuur 7.12: Contouren voor de grote fonetische klasse van nasalen, liquidae en

semivocalen, voor van boven naar beneden de vocalen jij,jaj en jul Links en

rechts zijn de contouren voor resp. een mannelijke spreker en een vrouwelijke

spreker weergegeven. De toonhoogteverschillen zijn gesuperponeerd op een Fa van

100 Hz.
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Figuur 7.13: Contouren voor de grote fonetische klasse van stemhebbende oc

clusieven en fricatieven, voor van boven naar beneden de vocalen /i/ja/ en /ul

Links en rechts zijn de contouren voor resp. een mannelijke spreker en een vrouweli

jke spreker weergegeven. De toonhoogteverschillen zijn gesuperponeerd op een Fa

van 100 Hz.

88



.......
'.

.......
".

...-...
N ...
~

0...
I"

..
0 IN lIOO IN - 100

t 1••1

--...
N -~

0...
I"

"• 100 100 100 .cIO 100

ti•• )

-,..------------.....,--
N ...

~

........ .....

.. •01---
1
..:----..---.---..----1...

t (.1)

Figuur 7.14: Contouren voor de grote fonetische klasse van stemloze occlusieven

en fricatieven, voor van boven naar beneden de vocalen /i/,/a/ en /u;' Ls'nks

en rechts zijn de contouren voor resp. een mannelijke spreker en een vrouwelijke

spreker weergegeven. De toonhoogteverschillen zijn gesuperponeerd op een Fa van

100 Hz.
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Hoofdstuk 8

Discussie

In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op hetgeen we in de experimenten

hebben gedaan en zullen de bij de experimenten gevonden resultaten algemener

worden behandeld. Ook zullen de in hoofdstuk 6 geformuleerde conclusies in een

breder kader worden geïnterpreteerd, om zo tot concrete antwoorden op de twee

eente -in hoofdstuk 3- gestelde vragen te komen. Tenslotte zullen er met de in

dit project verkregen inzichten een aantal aanbevelingen gedaan worden voor verder

onderzoek.

8.1 Op zoek naar micro-intonatie in natuurlijke spraak

In dit kader wil ik de eerder gegeven definitie van micro-intonatie in herinnering

brengen: micro-intonatie is de verzameling van die veranderingen in de fundamentele

frequentie van natuurlijke spraak die niet bewust door de spreker veroorzaakt wor

den. Daartegenover staat de macro-intonatie: de veranderingen in de fundamentele

frequentie die wel bewust door de spreker veroorzaakt worden. Wat we willen is

de micro-intonatie van de macro-intonatie scheiden, om deze te gebruiken voor het

natuurlijker maken van spraak waarvan de toonhoogtecontour een macrocontour is

die noodgedwongen uit rechte lijnen bestaat en door regels tot stand komt.

Er is tot op heden geen receptuur aanwezig om de micro-intonatie van de macro

intonatie te scheiden, we weten nl. niet hoe de door de spreker geïntendeerde toon

hoogtecontour er precies uitziet. In de experimenten hebben we hiertoe een poging

ondernomen door aan te nemen dat deze geïntendeerde toonhoogtecontour een close

copy-stilering is. We veronderstellen dan dat de perceptief relevante toonhoogtebe

wegingen hetzelfde zijn als de door de spreker geïntendeerde toonhoogtecontour.

Een probleem daarbij is ook dat een close-copy stilering niet eenduidig vastligtl:

IEr is wel gezocht naar algoritmes die automatisch op een eenduidige manier close-copy stilerin

gen genereren. Tot op de dag van vandaag zijn de bestaande stileringsprogramma's niet in staat

voor alle mogelijke zinnen echte close-copy stileringen te maken.
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het is mogelijk dat er voor één spraakuiting , verschillende close-copy stileringen

gemaakt kunnen worden (ellee persoon maakt zijn eigen close-copy stilering). Wel

leert de ervaring dat meerdere close-copy stileringen van één zin, die door één persoon

worden gemaakt niet erg van elkaar verschillen. Omdat we hier subtiele toonhoogte

variaties onderzoeken vormt dit toch een groot probleem. Zo leiden verschillende

close-copy stileringen tot verschillende toevoegingen van micro-intonatie in de mic

versies.

Samenvattend kampen we met twee problemen:

1. De al of niet juiste receptuur die tot op dit moment gebruikt is schiet te kort

in reproduceerbaarheid.

2. We weten simpelweg niet (als het al mogelijk is) hoe 10 een ZlO de micro

intonatie te scheiden is van de macro-intonatie.

Zo is het niet ondenkbaar dat de aanwezige micro-intonatie, bv. op de plaats

waar toonhoogteaccenten liggen, gehandhaafd blijft in de close-copy. Ook kan het

zijn dat er bij de stilering micro-intonatie wordt geïntroduceerd die eigenlijk niet

aanwezig is. Dit wordt toegelicht aan de hand van figuur 8.1.

'-.. "..------.
'-.,~ Q

-c:J"~': '-"-
,,~-~- ......_~/_~-~-~-~-~--~

0.0 0.''/ l.I 1.0 te;)•.., 1.0

--..
N ....: I·,
a '"'~.'"" '"IN

Figuur 8.1: De stilering van een natuurlijke contour waarin een accent zit kan de

verkeerde micro-intonatie introduceren.

Een close-copy stilering gebruikt rechte lijnen. Met deze lijnen willen we de

gefntendeerde toonhoogtebewegingen volgen. Als deze bewegingen niet volgens een

rechte lijn lopen, introduceren we ongewild kleine toonhoogtebewegingen. Om deze
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redenen hebben we dan niet te maken met de 'echte' micro-intonatie. We kun

nen dan ook niet direct veronderstellen dat de 'micro-intonatieversie' beter scoort

in de experimenten. Uit de resultaten van de experimenten blijkt nl. dat we niet

zomaar willekeurige microvariaties mogen toevoegen. In sommige gevallen, waar

bij de gebruikte standaardstilering lijkt op de close-copy stilering van de originele

spraakuiting, blijkt de toegevoegde micro-intonatie wel in staat de natuurlijkheid te

verhogen. Dit is eigenlijk ook wel te verwachten.

Bij experiment 5 is gebleken dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is

om een spreker een zin zonder accenten te laten uitspreken. Een op die manier

uitgesproken zin kunnen we in principe stileren met een declinerende lijn. Met

de eerder genoemde automatische stileringsprogramma is het wèl mogelijk om een

declinerende uiting eenduidig te stileren met één rechte lijn. We weten nl. dat

er in beginsel geen geïntendeerde toonhoogtebewegingen aanwezig zijn. De micro

intonatie bepalen we dan door het verschil in toonhoogte te nemen van de originele

uiting en de gestileerde zin, waarvan de toonhoogtecontour bestaat uit een rechte

lijn. Als we dus de bovenstaande procedure volgen dan hebben we een manier

gevonden om de aanwezige micro-intonatie uit de originele spraakuiting te halen. In

principe hebben we dan voor dat geval de twee eerder genoemde problemen opgelost.

Het is in dit geval wel zo dat de 'rechte lijn' versie geen close-copy stilering

meer is. Deze versie is nl. wel perceptief onderscheidbaar van de originele uit

ing. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat, aangezien in een zin waarin geen

toonhoogteaccenten aanwezig zijn, volgens Ladd & Silverman (1984) geen intrinsic

pitch aanwezig is, de co-articulatorische micro-intonatie blijkbaar van perceptueel

belang is. Tot nu toe werd verondersteld dat deze vorm van micro-intonatie niet van

perceptueel belang was, aangezien deze schijnbaar probleemloos weggestileerd kan

worden in een close-copy stilering. Met de op deze manier gevonden micro-intonatie

mogen we verwachten dat deze soort het beste 'past' op toonhoogtecontouren met

lange stukken declinatie.

8.2 Beantwoording van de gestelde vragen

Komen we nu tot de antwoorden op de in de prohleemstelling geformuleerde vragen:

De vraag over de hoorbaarheid van micro-intonatie is met behulp van de re

sultaten van de experimenten te beantwoorden. In principe is micro-intonatie soms

hoorbaar. Daarbij het wel noodzakelijk te vermelden dat er aan een een aantal voor

waarden moet worden voldaan; gesteld kan worden dat in beginsel alleen geoefende

proefpersonen vinden dat de 'echte' (in experiment 5 gebruikte) micro-intonatie

bijdraagt aan de natuurlijkheid van de kunstmatige contouren. Blijkbaar kunnen

personen die niet of nauwelijks bekend zijn met kunstmatige spraak de subtiele

verschillen niet waarnemen. Ook lijkt het zo te zijn dat de toevoeging van micro-
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intonatie vooral noodzakelijk lijkt bij zinnen die lange stukken hoge declinatielijn

bevatten. Belangrijk is wel te benadrukken dat het toch om zeer kleine (moeilijk

meetbare) effecten gaat.

De resultaten van Lammens en de resultaten die in hoofdstuk 7 aan de orde zijn

gekomen duiden erop dat het in de toekomst mogelijk is om de microcontouren te

generaliseren2 • Daarmee wordt een mogelijkheid geschapen om in ieder geval de co

articulatorische micro-intonatie te implementeren in een tekst-naar-spraak systeem.

Tegelijkertijd kunnen we meer inzicht krijgen in de ma~ier waarop deze soort micro

intonatie ontstaat.

8.3 Nabeschouwing: conclusies en aanbevelingen.

Met behulp van de in dit onderzoek uitgevoerde experimenten is aangetoond dat

onder een aantal voorwaarden micro-intonatie hoorbaar is. Ook is duidelijk gewor

den, waarom De Becker in haar experimenten de uiterst kleine verschillen niet aan

het licht heeft kunnen brengen: de spraakkwaliteit was slecht3 en haar experiment

was te algemeen van opzet (geen paarsgewijze vergelijkingen, geen onderscheid geoe

fende / ongeoefende proefpersonen).

Ook kunnen we aangeven op welke manier het onderzoek verder zou kunnen:

volgens mij is het in ieder geval mogelijk om greep te krijgen op de co-articulatorische

micro-intonatie. De door Lammens voorgestelde weg zal verder ingeslagen moeten

worden, waarbij de op die manier gevonden microcontouren te gebruiken zijn bij de

verbetering van de kwaliteit van kunstmatige spraak. Het kan namelijk best zo zijn

dat bij stukken tekst (i.p.v. één zin) de hier gemeten effecten sterker optreden.

Daarnaast is het met de gevonden microcontouren misschien mogelijk om een

natuurlijke spraakuiting te ontdoen van deze vorm van micro-intonatie4 . Wat we dan

overhouden is de door de spreker geïntendeerde toonhoogtecontour waarin in meer

of mindere mate intrisic pitch aanwezig is. Misschien is het zo dat de stileringspro

gramma's dan wel op automatische wijze close-copy stileringen van willekeurige zin

nen kunnen maken.

Tenslotte wil ik ook vermelden dat het in dit onderzoek gebruikte model van

Scheffé uitermate geschikt is gebleken om uiterst kleine verschillen tllssen stimuli te

onderzoeken. De hier gebruikte opzet van de experimenten kan eenvoudig vertaald

worden naar andere gebieden van perceptieonderzoek. Het programma SCHEFFE

kan dan ook in die gevallen zijn diensten bewijzen.

3Hiermee i8 ook de laatste ·in hoofdstuk 3- gestelde vraag beantwoord, n.l. er kunnen regels

gevonden worden om het verschijn8el goed en zuinig te beschrijven
sRecent ondenoek van Lemeer (1988) heeft aangetoond dat alleen bij loede spraakkwaliteit de

luisteraar toekomt aan het waarderen van intonatieve variatie.
·Het nieuwe programma MRK, waarmee het o.a. mogelijk i8 om de temporele structuur van

twee vel'8chillende uitingen op elkaar aan te pusen, kan daarbij van nut lijn.
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Bijlage 1: Optimale volgorden voor aangeboden paren als
functie van het aantal items bij het gebruik van paarsgewijze
vergelijkingen1.

,,-3 7-6 1-4 5-4 5-8 .....5 8-2 5-1 9-4 7·.~

1-4 5-3 1-10 .....9 U-I 9-B 6-4 5·8 8-2
1-2 5-3 ~2 2-9 3·10 12-10 10-12 3-7 7·6 9·1.'i
3·1 6·2 7-9 8-.~ 2-11 9·2 11·1 8-2 1·14 10-14
2-3 7-1 8-1 4·7 3·8 5·6 14-9 2-13 11·13

4-5 4·5 ~5 ,,~ 12 7-4 ..... 7 10-13 12-3 12-1
,,-4 3-6 3-6 5·6 3-8 Inl 4-11 5-6

2- 7 2-7 .. ~ 11 1-2 1'12 2-9 1-6 10-5 4-7
1-2 9·8 12-3 2-11 IJ·IO 7·.'i ~9 3-8
.....3 .. ~8 1-5 1-2 11-4 10-3 12-11 4-8 8-7 2·9
3-1 ~4 3-11 5-10 4-9 1-6 9-3 1.'i·10
..... 2 1-2 7-3 ..... 10 9-6 8-5 7-5 2-10 "= IS 14-11
1-4 8-3 8-2 5-9 i-S 6-7 8-4 11-14 1J-12
2-3 7-4 9-1 ~8 3·1 9·3 13-12 1-2 1·6

"=5 5-6 5-6 7-1 4-2 "~ 13 10-2 7·1 3-15 i-5
3-1 ..... 7 2·3 12-.'i 11-13 8-6 ..... 14 8-4

1-2 4-2 3-8 11-4 ~II 1-2 12-1 5-9 5-13 9-3
3-5 8-5 2-9 10-5 IO-i 3-13 ~7 10-4 ~12 10-2
..... 1 ~7 9-6 8·9 ..... 12 5-8 3-11 7-11 11-15
2-3 1-4 .. ~ 10 8-7 1-4 5·11 .....9 12-2 8-10 12-14
5-4 5-3 1-3 5-3 ~IO 3-10 14-13 9-1 IJ-I
1-3 2-6 1-2 .....2 2-6 i-9 2-11 1-~ 2-3 ~7

..... 2 7-f/, 10-3 5-11 i·12 8·1 13-12 9·7 15-4 S·f/,
5-1 5-1 9-4 ~IO 11-8 2-3 1-7 ~IO 14-5 4-9
3-4 6-4 5-8 7-9 9-10 13-4 ~6 11-5 13-6 3·10
2-5 3-7 7-6 8-1 5·1 12·5 95 4-12 12·i 2·11

8-2 3-1 3-4 6-4 11-6 10-4 13-3 11-8 15-12
,,=6 1-6 4·2 2-5 3- i 10- ; 11-3 2-14 10-9 14·13

7-5 10-5 11-6 8-2 9-8 12-2 9·1 1-3 1·7
1-2 4-8 ~9 10-7 12-9 1-3 13-1 10-8 4-2 8·6
6-3 2-3 8-i 9-8 10-11 ..... 2 7-8 7-11 5-15 9-5
5-4 7-1 1-4 1-4 1-6 5-13 6-9 12·6 6-14 10-4
3-1 1'-6 5-3 5-3 n 6-12 5-10 5-13 i-13 11·3
4·2 5-2 2-6 6-2 4·8 i-II 4-11 14-4 8-12 12-2
~5 .~-4 7-10 7-11 9-3 fl,·10 3-12 3-2 9-11 13-15
1-4 1-1' 9-8 8-10 2-10 9-1 2-13 1-10 10-1 14-1
5-3 2-7 5·1 9-1 11·12 3-4 11·9 3-4 7-8
2-6 6-3 6-4 4·.~ 7·1 2·5 "= 14 8-12 2-5 ~9

5-1 4-5 3-7 3-6 8-6 13-6 13- i 15-6 5·10
6-4 8-2 2-7 5·9 12· i 1-2 ~14 14-i ..... 11
3-2 "=9 10-9 11-8 10-4 11-8 14-3 2·5 13-1' 3-12
1-6 1-6 10-9 3-11 10-9 13-4 4·3 12-9 2·13
2-5 1·2 7·5 1·5 12-2 1-4 5-12 11·1 11·10 15-14
4-3 3·9 .....8 6-4 1-8 5-3 11-6 12·10 1-4 1-8

4-8 9·3 7·3 9-7 ~2 7-10 9-13 5-3 9-7
.. =7 5·7 2-10 8-2 ~IO 7-13 9-8 14-8 ~2 10-6

~1 7-1 9-11 11-5 8-12 3-1 7-2 7-15 11-5
1-2 2-3 8-6 10-1 ..... 12 9-11 .....2 3-6 8-14 12-4
3-7 9-4 5·9 5-6 2-3 10-1 1.....5 5-4 9-13 13-3
..... 6 8-5 10-4 ..... 7 9-1 9-11 ~13 1-12 10-12 14-2
5-1 7-6 3-2 3-8 10-8 10-1 12-7 IJ· 11 11-1 15-1
2-3 1-3 1-8 2-9 7-11 .....5 8-11 10-14 ..... 5 8-9
7-4 4·2 9-7 11-10 12·6 3-6 10-9 2·9 3-6 7-10
~s 5-9 6-10 1-6 5-2 2-i 1-4 8-3 2-7 ~11

1-3 ~8 2-5 7-5 3-4 13-8 5-3 .....7 15-8 5-12
4-2 7-1 .....3 8-4 1-10 12-9 2-ó ~5 14-9 4-13
5-7 3-4 9-1 9-3 U-9 U-IO 7·14 IJ·I 13-10 3·14
~I 2-5 10-8 10-2 8·12 1·5 1J-8 14-12 12-11 2·15
3-4 9-6 7-2 11-1 2-7 6-4 9-12 11-2 1-5
2-5 8·7 3-6 6-7 ~3 7-3 11-10 3-10 6-4

iOntleend aan Phillipe (1964).



Bijlage 2: Berekening van schaalwaarden volgens de theorie van

Thurstone.

Na het tellen van de oordelen voor alle paren, kunnen we deze voorkeuren uitzetten

in een frequentiematrix. Aangezien er van uitgegaan wordt dat één proefpersoon de

'halve' matrix, dus! . m· (m - 1) paren, aangeboden krijgt, maken we deze matrix

symmetrisch en verwaarlozen dus we het volgorde-etrect. Als voorbeeld nemen we

de data van experiment 1, (één intonatiepatroon) met alle daarbij beschikbare data

(dus van geoefende en ongeoefende proefpersonen). In: totaal hebben 10 proefper

sonen dan per paar 20 oordelen gegeven. Hieronder is de frequentiematrix gegeven.

Kijken we b.v. naar het paar (micl-recht), dan zien we dat 13 van de 20 oordelen

aangeven dat de versie micl natuurlijker wordt gevonden dan de versie recht; 7 keer

wordt de voorkeur gegeven aan de versie recht.

recht micl mic2 ampl amp2

recht 7 14 11 13

micl 13 12 15 14

mic2 6 8 6 10

ampl 9 5 14 11

amp2 7 6 10 9

Na deling door het totaal aantal oordelen per paar ontstaat de relatieve fre

quentiematrix, ook wel proportiematrix p genoemd. Kijken we weer naar het paar

(mic1-recht), dan blijkt dat de 'kans' dat de versie micl de voorkeur krijgt boven de

versie recht = 0.65. Ook hier worden eventuele volgorde-effecten verwaarloosd.

p recht micl mic2 ampl amp2

recht 0.35 0.70 0.55 0.65

micl 0.65 0.60 0.75 0.70

mic2 0.30 0.40 0.30 0.50

ampl 0.45 0.25 0.70 0.55

amp2 0.35 0.30 0.50 0.45

Met behulp van een tabel kunnen de hierboven gegeven proporties omgerekend

worden naar de z-scores, die in een z-matrix gezet worden. Door optellen van de

verkregen z-scores per rij en deling door het aantal items, berekenen we de werkelijke

schaalwaarde Si voor het betreffende item. Hieronder is de z-matrix weergegeven,

die afgeleid is van de bovenstaande proportiematrix. Ook zijn hierbij de berekende

schaalwaarden (afgerond op twee decimalen) per item aangegeven.



recht -0.385 0.524 0.126 0.385 0.650 0.13

micl 0.385 0.253 0.674 0.524 1.836 0.37

mic2 -0.524 -0.253 -0.524 0.000 -1.301 -0.26

arnp1 -0.126 -0.674 0.524 0.126 -0.150 -0.03

arnp2 -0.385 -0.524 0.000 -0.126 -1.035 -0.21

~ Z I recht I micl I mic2 I amp1 I arnp2 ~ E Zi ~ ~ = Si ~

Uit de berekende schaalwaarden Si is het mogelijk om de 'ideale' z'-matrix te

berekenen: Z;j = Sj - Si. Vanaf hier is alleen de halve matrix van belang omdat de

grootheid X' wordt berekend voor de halve matrix:

z' recht micl mic2 amp1 amp2

recht

micl 0.237

mic2 -0.390 -0.627

amp1 -0.160 -0.397 0.230

amp2 -0.337 -0.574 0.053 -0.177

Deze matrix kan teruggerekend worden naar de p'-matrix: hierin staan de pro

porties die horen bij de berekende schaalwaarden in het ideale geval.

p' recht micl mic2 amp1 amp2

recht

micl 0.594

mic2 0.348 0.265

amp1 0.436 0.346 0.591

amp2 0.368 0.283 0.521 0.430

Vervolgens kan nu het verschil tussen de p en p'-matrix statistisch worden

getoetst. Aangezien de proporties niet altijd normaal verdeeld zijn, is het ge

bruikelijk dat de proporties worden getransformeerd in een grootheid (} waarvan

de steekproefverdeling beter normaal is:

LI' • fT
Uij = arC8tnv Pij

Passen we de bovenstaande transformatie toe op de proportiematrices p en p'

dan ontstaan we de onderstaande 8 en 8' matrices:
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9 recht micl mic2 ampl amp2

recht

micl 53.73

mic2 33.21 39.23

ampl 42.13 30.00 56.79

amp2 36.27 33.21 45.00 42.13

9' recht micl mic2 ampl amp2

recht

micl 50.42

mic2 36.15 30.98

ampl 41.32 36.03 50.24

amp2 37.35 32.14 46.20 40.98

Mosteller heeft aangetoond dat de grootheid

Ei>j(9ij - 9;j)2

821/20

x2 verdeeld is met in dit geval 6 vrijheidsgraden.

Berekenen we deze som dan blijkt X2 = 4.2. Aangezien dit kleiner is dan de

grenswaarde 12.6 kunnen we concluderen dat de verschillen tussen de p en p' matrix

niet significant zijn.(Daaruit kunnen we voor dit geval afleiden dat er geen reden is te

veronderstellen dat niet aan de voorwaarden, behorende bij het model, is voldaan.)

Het is niet mogelijk om een echt betrouwbaarheidsinterval aan te geven bij de

berekende schaalwaarden. Wel kan gezegd worden dat, als het verschil tussen twee

schaalwaarden groter is dan 1 (Zver.ehil=I), de kans dat het ene item met de hoogste

score gekozen zal gaan worden 75 % is. Betrekken we echter een derde item in het

verhaal, en we willen weten of dit item 'significant' verschilt van de twee anderen

(waarbij de verschillen weer groter zijn dan 1), dan is die kans 0.75·0.75 = 0.56.

Hoe meer items we erbij betrekken hoe kleiner deze kans wordt.

111



Bijlage 3: Berekening van schaalwaarden volgens de theorie van

Schefl'é.

Het is niet de bedoeling van deze bijlage om de berekening van de grootheden vol

gens door Scheffé voorgestelde procedure daadwerkelijk uit te voeren. Daarvoor is

namelijk het programma SCHEFFE geschreven, die deze berekeningen voor de ge

bruiker uitvoert. Wel komt in deze bijlage de procedure, die de gebruiker van het

programma moet volgen om tot de juiste resultaten te komen, aan de orde. Tenslotte

wordt een door SCHEFFE gegenereerde uitvoerfile weèrgegeven.

Na het tellen van de voorkeursoordelen kunnen we deze voorkeursoordelen

uitzetten in een voorkeursfrequentiematrix. Zo'n frequentievoorkeursmatrix is in

principe geschikt als de inputmatrix voor het programma SCHEFFE. Daarbij

moeten deze oordelen wel in de juiste (veronderstelde) volgorde worden aangebo

den aan het programma. Hieronder is zo'n correcte inputmatrix weergegeven, die

berekend is aan de hand van de antwoorden die proefpersonen gegeven hebben bij

experiment 5:

paren -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
1,2 2 1 3 2 1 0 0

2,1 0 2 1 3 1 2 0

1,3 2 0 1 4 0 1 1
3,1 1 1 1 5 0 1 0

2,3 0 1 0 1 3 3 1
3,2 1 2 0 5 0 1 0

Na het invoeren van zo'n matrix kan SCHEFFE aangeroepen worden. Nadat het

programma opgestart is worden er een aantal vragen gesteld waarvan de antwoorden

voor de bovenstaande matrix tussen haakjes aangegeven zijn:

Naam van de invoerfile. (e5eg.dat)

Gewenste naam van de uitvoerfile. (e5eg.sch)

Gebruikte scoreschaal (7)

Aantal gebruikte stimuli in het experiment (3)

Aantal oordelen per paar (9)

Studentitized range (3.44)5

6Deze wa.a.rde ka.n worden opgezocht in b.v. Winer (1962).



Nadat het programma de berekeningen heeft uitgevoerd zijn de resultaten toe

gankelijk in de vorm van een tekstfile met de naam zoals die door de gebruiker

ingevoerd was. Hieronder is voor de bovenstaande matrix deze file weergegeven. In

deze file zijn alle resultaten en grootheden die van belang zijn voor de interpretatie

van de resultaten direct afleesbaar.

tile i~ .~.g dat
SCore .... lrlx .IS lnput
rOl ••cn cel! lh. trequency for ••ch categolY i. lndicated

1 )
I, 2 -

1, 3 

2, 3 -

o -10 -2
o 0 10

-4 -5 0

YudS1.1ck siJ.
StuJ.r,tltlJ..d rar,Qe ~l.tlSt.ic'

LJeqI •• s of tu'.do';:,

V.lues for alt. p.ram.'_.r.
1 ~O lHl
:1 0 'H}O
3 -0.3148

o "1210
3 .... GO
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