
 1 

 
 
 

Betrouwbaarheid bij het meten van toonhoogtebereik* 
 

Hanny den Ouden, Jacques Terken, Carel  van Wi jk ,  Leo Noordman  
 

NEERLANDISTIEK.NL 08.01; GEPUBLICEERD: [april 2008] 
 
 
 
Summary 

 

The pitch range of an utterance may be characterized in terms of the highest peak of the contour or in 
terms of trend lines connecting either the peaks or the valleys of the contour ("declination lines"). In a 
judgment task, the reliability of these characterizations has been investigated. In a set of forty 
utterances, five trained phoneticians determined both the highest peaks (F0-maxima) and the slopes of 
the declination lines. For the F0-maximum, agreement between the judges was high with respect to its 
value but not so high with respect to its exact position in the contour. The F0-maxima determined by the 
judges also correlated highly with the values of the F0-maxima measured automatically. For the 
declination lines, agreement between the judges was lower. The judges differed more with respect to 
the values of beginnings and endings of the lines and with respect to their slopes than with respect to 
the values of the F0-maxima. These differences could not be attributed to one atypical judge. The F0-
maximum, either based on human judgment or automatic measurement, appears to be the most reliable 
characterization of the pitch range of a prosodic phrase. 
 



 
1. Inleiding 
 
Variatie in toonhoogtebereik is een opvallend kenmerk van natuurlijke spraak. Het geeft bijvoorbeeld 
informatie over het enthousiasme van de spreker en zijn of haar emotionele toestand (Mozziconacci, 
1995) en ook over de positie van de uiting in de tekststructuur (Den Ouden, 2004). Bij onderzoek naar 
de factoren die van invloed zijn op de variatie in toonhoogtebereik, is een hanteerbare en betrouwbare 
methode om de variatie te karakteriseren een eerste vereiste. In dit artikel rapporteren wij een 
onderzoek naar de betrouwbaarheid van twee van deze methoden, die gebaseerd zijn op twee 
benaderingen die de discussie over de karakterisering van het verloop van toonhoogte domineren. 
Deze benaderingen laten zich illustreren aan de gestileerde toonhoogtecontour in Figuur 1. De contour 
bestaat uit een langzaam dalende sequentie van  pieken en dalen. Bij de verdere bespreking gebruiken 
wij de termen toonhoogte en F0 door elkaar heen. 
 

 
  Figuur 1  Geconstrueerd voorbeeld van een gestileerd toonhoogtecontour 

 
De toonhoogtepiek-benadering bouwt voort op het werk van Liberman en Pierrehumbert (1984) en heeft 
een gevestigde positie verworven door de inpassing in het invloedrijke ToBi annotatieschema 
(Silverman, Beckman, Pitrelli, Ostendorf, Wightman, Price, Pierrehumbert & Hirschberg, 1992). 
Uitgangspunt is dat het toonhoogtebereik van een spreker gekarakteriseerd kan worden door een 
minimum en een maximum. Het minimum, ofwel de Reference, correspondeert met de laagste toon in 
het bereik van de spreker bij neutrale spraak. De waarde van dit F0-minimum ligt per spreker vast. Het 
minimum wordt in voorgelezen spraak bereikt aan het eind van uitingen (Liberman & Pierrehumbert, 
1984) en in spontane spraak aan het eind van topicale eenheden (Wichman, 1991). Het F0-minimum 
heeft daarmee een duidelijke signaalfunctie voor het afbakenen van informatie-eenheden. Het 
maximum correspondeert met de hoogste toon in de uiting. De waarde van dit F0-maximum varieert 
binnen een spreker. De toonhoogtepieken in een signaal hebben een communicatieve functie: in talen 
zoals het Engels en het Nederlands vallen ze samen met geaccentueerde lettergrepen. In de 
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benadering van Liberman en Pierrehumbert wordt aangenomen dat als de waarde van de eerste 
geaccentueerde lettergreep van een uiting gegeven is, de latere pieken volgens een simpele formule 
afleidbaar zijn. Anders gezegd, een spreker kan slechts één kenmerk van een contour vrijelijk variëren, 
de waarde van de eerste (hoogste) piek. Vanwege de constante referentielijn, volstaat de waarde van 
deze hoogste toonhoogtepiek (HiF0) als indicatie van het toonhoogtebereik van de hele uiting 
(Pierrehumbert, 1980, 1981; Liberman & Pierrehumbert, 1984). 
 De register-benadering is sterk verweven met de IPO-aanpak van intonatie (Sorensen & Cooper, 
1980; ‘t Hart, Collier & Cohen, 1990; Ladd, 1990). Uitgangspunt is dat in een uiting de pieken en dalen 
in het toonhoogteverloop ruwweg op twee geleidelijk dalende lijnen liggen (Topline, Baseline). Vanwege 
de dalende trend (samenhangend met de geleidelijke afname in luchtdruk in de longen) worden deze 
lijnen declinatielijnen genoemd. Om de beide declinatielijnen te trekken worden de relevante dalen en 
pieken in het signaal bepaald. Tussen deze lijnen wordt de afstand berekend (het toonhoogte-register); 
vervolgens wordt de ligging van deze lijnen ten opzichte van de Reference vastgelegd (Ladd, 1990, 
1993; Terken, 1993; Gussenhoven, Repp, Rietveld, Rump & Terken, 1997). Een spreker kan het 
verloop van beide lijnen onafhankelijk van elkaar variëren; zowel de variatie van de toplijn als die van de 
basislijn is communicatief relevant. De relevantie van de basislijn is bijvoorbeeld aangetoond in 
experimenten over het toekennen van prominentie (Gussenhoven et al., 1997; Gussenhoven & 
Rietveld, 2000), het uitdrukken van emoties (Mozziconacci,1995) en het identificeren van de strekking 
van een uiting als vraag of bewering (Haan, Van Heuven, Pacilly & Van Bezooijen, 1997). Het feit dat 
variatie in de basislijn perceptief relevant is, suggereert dat de karakterisering van variatie in 
toonhoogtebereik niet compleet is als variatie in de basislijn buiten beschouwing blijft.  
 
In beide theoretische posities staat een andere prosodische parameter centraal, respectievelijk de 
toonhoogtepiek en het declinatieverloop. In dit artikel rapporteren wij een evaluatieonderzoek naar de 
betrouwbaarheid waarmee deze kenmerken worden gemeten. Het onderzoek heeft dus een 
instrumenteel doel. Voor een panel ervaren beoordelaars zijn we nagegaan in welke mate zij 
overeenstemmen in hun schattingen van de maximale toonhoogtepiek en de richting van de declinatie-
lijnen.  
 
 



2. Bepaling van toonhoogtebereik 
 

Omdat de toonhoogte samenhangt met de fysische eigenschappen van het signaal, ligt het voor de 
hand om uit te gaan van een automatisch vastgestelde waarde. De meetapparatuur waarmee de 
contour zichtbaar gemaakt wordt, zou gemakkelijk de betreffende parameterwaarden moeten kunnen 
uitrekenen. Dit ‘blind’ meten blijkt echter niet zonder problemen te zijn. 
 
2.1. Automatisch bepalen van F0-maximum 
Met het F0-maximum wordt niet de feitelijk hoogste waarde in het signaal bedoeld, maar de hoogste F0-
waarde in een geaccentueerde syllabe. Er is dus niet een één-op-één relatie tussen het fysische signaal 
en de perceptie ervan. Omdat het automatische systemen ontbreekt aan de daarvoor benodigde 
taalkundige kennis, kunnen zij (nog) niet goed genoeg bepalen of een lettergreep geaccentueerd is. Zo 
is in Figuur 1 de tweede piek weliswaar fysisch de hoogste piek, maar deze hoeft niet noodzakelijk 
geassocieerd te zijn met een geaccentueerde lettergreep, terwijl dat voor de vierde piek wel het geval 
kan zijn (Pierrehumbert, 1979). Een apparaat dat simpelweg de hoogste piek opzoekt, zou de tweede 
piek aanwijzen als het F0-maximum, terwijl beoordelaars de vierde piek zouden aanwijzen.  
 Een tweede nadelige invloed op de werking van automatische systemen zijn de microproso-

dische verschijnselen. Het verloop van de toonhoogte wordt mede bepaald door de concrete mede-
klinkers en klinkers en de aanwezigheid van stembreuken. Bijvoorbeeld, de pieken van de [i] en de [e] 
vallen hoger uit dan de pieken van de [a] en [o]. Bij het karakteriseren van toonhoogtebereik moeten 
deze invloeden buiten beschouwing worden gelaten, omdat ze niet  communicatief relevant zijn. 
Automatische methoden kunnen doorgaans niet abstraheren van deze invloeden en geven daardoor 
een verkeerde uitslag voor de hoogte van de piek en voor de positie langs de tijdas. Er is wel 
geprobeerd om voor deze invloeden te corrigeren. Zo ontwikkelde Thorsen (1979) een systeem dat het 
verloop van de toonhoogte in klinkers bijstelt, afhankelijk van de identiteit van de klinker. De waarde van 
deze correcties is echter niet geheel duidelijk. 
 
2.2 Automatisch bepalen van declinatielijnen  
De toplijn verbindt niet al de toonhoogtepieken van een contour, maar alleen de pieken die 
geassocieerd zijn met geaccentueerde lettergrepen. Bovendien liggen niet alle toonhoogtepieken netjes 
op een lijn. Dat laatste geldt ook voor de dalen in de toonhoogtecontour (zie Figuur 1). Bij het bepalen 
van de top- en basislijn moeten afwijkingen van de ideale lijn daarom gewogen worden. De 
automatische bepaling van declinatielijnen slaagt hierin niet voldoende.  
 Een veel gebruikte procedure om de lijnen automatisch vast te stellen is het trekken van lineaire 
regressielijnen door het signaal. Lieberman, Katz, Jongman, Zimmerman & Miller  (1985) gebruiken alle 
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punten van het toonhoogtesignaal om de regressielijn van een uiting te bepalen. Het signaal wordt dan 
gekarakteriseerd door een enkele lijn. Haan et al. (1997) gebruiken twee lineaire regressielijnen om het 
signaal te karakteriseren. Eerst wordt voor alle meetpunten een lineaire regressielijn berekend, en 
daarna wordt voor de helft die boven de ‘middenlijn’ ligt en de helft die eronder ligt, afzonderlijk opnieuw 
een lineaire regressielijn berekend. Deze lijnen verbinden wel de rekenkundige ‘middens’ van de hogere 
respectievelijk lagere waarden van de contour van de uiting, maar niet de relevante toppen of dalen. Het 
zijn daarmee niet de declinatielijnen die we op het oog hebben.  
  
 
3. Vraagstelling 
 
Omdat aan de automatische bepaling van het toonhoogtebereik bezwaren blijven kleven, nemen we 
nog steeds onze toevlucht tot een beproefde aanpak: de menselijke beoordelaar. Ten opzichte van de 
automatische meting zijn beoordelaars in het voordeel vanwege hun perceptieve vermogens en 
(impliciete) taalkundige kennis. Maar bij de karakterisering van punten of lijnen in een toonhoogte-
contour gaat iedere beoordelaar af op het ‘eigen gehoor’ en dan is het de vraag of dat bij iedereen tot 
hetzelfde resultaat leidt.  
 Wanneer we beoordelaars inschakelen om het verloop van declinatielijnen te schatten en de 
waarde en positie van de maximale toonhoogtepiek te bepalen, dan kan de vraag naar de 
betrouwbaarheid van hun reacties op twee manieren gesteld worden. Ten eerste, is er een relatieve 
overeenstemming tussen beoordelaars? Geven zij verhoudingsgewijs dezelfde scores? En ten tweede, 
is er een absolute overeenstemming tussen beoordelaars? Geven zij exact dezelfde scores? Voor de 
kenmerken die op beide vragen positief scoren, kan dan nog de vervolgvraag gesteld worden of de 
schattingen overeenkomen met de waarden die automatisch worden toegekend.  
 Voor de toonhoogtepiekbenadering zijn de relevante parameters in dit onderzoek de waarde van 
de maximale toonhoogtepiek en de plaats ervan in de uiting; voor de registerbenadering zijn de 
relevante parameters de begin- en eindpunten van de beide declinatielijnen, de richtingscoëffiënten van  
de lijnen en de verhouding tussen de richtingscoëffiënten. 
 Voorafgaand aan de vraag naar de betrouwbaarheid, gaan we na wat de invloed is geweest van 
de lengte van de uiting, omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat declinatielijnen langzamer dalen 
naarmate een uiting langer duurt (Swerts, Strangert & Heldner, 1996) en de initiële F0 lager komt te 
liggen naarmate de uiting korter duurt (Cooper & Sorensen, 1981). In dit onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen houden we rekening met de mogelijkheid dat 
naarmate een uiting langer is, beoordelaars meer of juist minder van elkaar afwijken. 



4. Methode 
 
4.1 Beoordelaars 
Vijf ervaren fonetici, vier senior onderzoekers en één junior onderzoeker, namen deel aan het 
onderzoek. Vier waren (destijds) werkzaam op het voormalige IPO te Eindhoven en één in het 
Fonetisch Laboratorium van de Universiteit Leiden. De beoordelaars waren bekend met het 
spraakverwerkingsprogramma waarin het spraakmateriaal werd aangeboden. 
 
4.2 Materiaal 
De te scoren spraakuitingen werden geselecteerd uit vier voorgelezen teksten die oorspronkelijk voor 
de radio waren uitgesproken, zowel telefonische nieuwsberichten als commentaren op de actualiteit 
(Den Ouden & Van Wijk, 2000). Drie teksten waren door mannelijke sprekers uitgesproken, één tekst 
door een vrouwelijke spreker. Alle sprekers hadden ervaring in het uitspreken van teksten voor de radio. 
De kortste tekst bevatte 24 uitingen, de langste 37. 
Uit iedere tekst zijn de tien uitingen geselecteerd met het meest duidelijke declinatieverloop, dat wil 
zeggen, ze bevatten geen eindstijgingen en bestonden niet uit meerdere prosodische frasen. Door deze 
selectie eindigde elke uiting dus met een lage finale toonhoogte. De ene helft van de uitingen duurde 
langer dan 5 seconden (gem. 6.11 sec.; s.d.1.03 sec.) en de andere helft korter dan 5 seconden (gem. 
3.82 sec.; s.d. 0.64 sec.). 
 De veertig uitingen zijn in vier blokken aangeboden. De uitingen uit één tekst vormden met elkaar 
een blok. De beoordelaar hoefde hierdoor niet telkens het gehoor in te stellen op een andere spreker. 
De volgorde van de blokken was voor iedereen gelijk. De veertig uitingen werden voorafgegaan door 
vier oefenuitingen, één uit iedere tekst. Dit is gedaan om de beoordelaars vertrouwd te maken met de 
stemmen van de vier sprekers. De vier oefenuitingen zijn niet meegenomen in de statistische analyses.  
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Figuur 2  Het natuurlijk toonhoogtecontour van de uiting: “...en nu heeft  

  híj weer een boek gepubliceerd over succesvolle moslims.” 

 
4.3 Instructie 
Het materiaal is aangeboden in het spraakverwerkingsprogramma Gipos. De beoordelaars haalden de 
betreffende 44 spraakfiles van deze site naar hun eigen werkplek. Ze bepaalden zelf wanneer ze de 
taak uitvoerden, maar moesten zich wel aan de aangegeven volgorde van uitingen en taken houden. 
De beoordelaars kregen  steeds op het scherm de toonhoogtecontour te zien van een uiting (voor een 
voorbeeld, zie Figuur 2). Het programma stelde hen in staat de uiting of delen daarvan zo vaak af te 
luisteren als ze wilden. 
 Per uiting zijn, onafhankelijk van elkaar, drie taken uitgevoerd. Eerst bepaalde men het verloop 
van de lage declinatielijn. De instructie luidde om dat zowel op het oog als op het gehoor te doen. De lijn 
die men trok, verscheen op het scherm en kon dan eventueel nog aangepast worden. Vervolgens 
voerde men, op een ververst scherm, dezelfde procedure uit voor de hoge declinatielijn. Tot besluit gaf 
men, wederom op een nieuw scherm, de positie van het F0-maximum aan. Het F0-maximum was 
gedefinieerd als de hoogste F0-waarde in een geaccentueerde syllabe in het spraakfragment. 
Consonantale invloeden en stembreuken moesten daarbij buiten beschouwing worden gelaten. Op 
deze manier werden per uiting in totaal zes waarden bepaald: de begin- en eindwaarde van de hoge 
declinatielijn (in hertz), begin- en eindwaarde van de lage declinatielijn (in hertz),  de waarde van het F0-
maximum (in hertz) en de positie van het F0-maximum (in seconden). 
 
4.4 Verwerking van de gegevens 
Voor ieder van de toonhoogtekarakteriseringen afzonderlijk is de overeenstemming tussen de 
beoordelaars geëvalueerd aan de hand van Cronbach’s alpha en paarsgewijze correlaties.  
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De verschillen tussen de beoordelaars op de toonhoogtekarakteriseringen zijn getoetst met een 
variantie-analyse voor herhaalde metingen met Beoordelaar als binnen-factor (vijf niveaus: gecodeerd 
als A, B, C, D, E) en Lengte van de uiting als tussen-factor (twee niveaus: kort: <5 seconden; lang: >5 
seconden).  
 De richtingscoëfficiënt van een declinatielijn is berekend door het verschil tussen begin- en 
eindpunt te delen door de spreekduur van de betreffende uiting. Een negatieve richtingscoëfficiënt van 
9.2 betekent dus dat de declinatie per seconde 9.2 hertz daalt. De verschillen tussen de beoordelaars 
op de richtingscoëfficiënten zijn getoetst met een variantie-analyse voor herhaalde metingen met 
Beoordelaar als binnen-factor en Lengte als tussen-factor. Voor de evaluatie van de verschillen tussen 
de waarden van de begin- en eindpunten van de lijnen is  Positie als binnen-factor toegevoegd (vier 
niveaus: begin en eind toplijn, begin en eind basislijn). Voor de evaluatie van de verschillen tussen de 
waarden van de richtingscoëfficiënten van de lijnen is Lijn als binnen-factor toegevoegd (twee niveaus: 
toplijn, basislijn). 
 De verhouding tussen beide lijnen is berekend door de richtingscoëfficiënten van toplijn en 
basislijn op elkaar te delen. Als de waarde gelijk is aan 1, dan lopen de lijnen parallel aan elkaar. Als de 
waarde groter is dan 1, dan convergeren de lijnen: de toplijn daalt sneller dan de basislijn. En als de 
waarde kleiner is dan 1, dan divergeren de lijnen: de toplijn daalt minder snel dan de basislijn.  De 
verschillen tussen de beoordelaars op de verhouding tussen de richtingscoëfficiënten zijn ook getoetst 
met een variantie-analyse voor herhaalde metingen met Beoordelaar als binnen-factor en Lengte als 
tussen-factor. 
 De overeenstemming tussen beoordelaars en automatisch bepaalde metingen is geëvalueerd 
aan de hand van correlaties. Wanneer het resultaat van een toetsing statistisch significant is, vermelden 
we tevens de proportie verklaarde variantie. 

 
 

5. Resultaten 
 
5.1 Controle op effect van lengte op toonhoogtekarakteriseringen 
Voorafgaand aan de vraag naar de betrouwbaarheid tussen de beoordelaars, onderzoeken we of  er 
een effect van de lengte van de uitingen op de scores is. In Tabel 1 staan de waarden van de 
toonhoogtekarakteriseringen in relatie met de lengte van de uiting, lang of kort.  
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Tabel 1 Toonhoogtekarakteriseringen (in hertz of seconden) in relatie met de lengte van de uiting (gemiddeldes  
     berekend over beoordelaars en uitingen; standaardafwijkingen staan tussen haakjes) 

 
  Kort (<5 sec) 

n = 20 
Lang (>5 sec) 

n = 20 
 
Waarde van F0-maximum 
Plaats van F0-maximum (sec.) 
 
Toplijn declinatie    
 
 
Basislijn declinatie 
 
 
Richtingscoëfficiënt   
 
 
Verhouding tussen richtingscoëfficiënten 

 
 
 
 
beginwaarde 
eindwaarde 
 
beginwaarde 
eindwaarde 

toplijn 
basislijn 
 
 

 
231 (49.3) 
1.62  (0.9) 

 
225 (41.4) 
169 (28.4) 

 
136 (20.3) 
102 (14.4) 

 
-15.4 (8.6) 
-9.6 (4.2) 

 
1.79 (1.5) 

 
241 (50.3) 
1.94 (1.0) 

 
237 (43.6) 
179 (34.0) 

 
134 (19.9) 
101 (11.2) 

 
-9.2 (3.6) 
-5.5 (2.2) 

 
1.90 (0.9) 

 
Een hoofdeffect van Lengte trad op bij de twee richtingscoëfficiënten (Toplijn: F(1,38)=7.66, p<.01, 
η2=.17; Basislijn: F(1,38)=12.58, p<.001, η2=.25). In langere uitingen waren de richtingscoëfficiënten 
kleiner, dat wil zeggen dat de declinatie langzamer daalde. Tevens vertoonde de richtingscoëfficiënt van 
de toplijn een interactie tussen Lengte en Beoordelaar (F(4,152)=2.45, p<.05, η2=.06). De beoordelaars 
verschilden van elkaar in de mate waarin ze de toplijn in lange zinnen lieten dalen. Voor alle andere 
kenmerken deed lengte er niet toe (F<1).  
In de verdere analyses is de factor lengte telkens opgenomen als tussen-factor. Maar omdat er in geen 
van deze analyses een effect gevonden werd van lengte, wordt deze factor niet gerapporteerd. 
 

5.2 Toetsing van betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen 
De betrouwbaarheid van de toonhoogtekarakteriseringen kan op twee manieren bepaald worden. De 
relatieve overeenstemming gaat uit van de correlaties tussen de beoordelingen. Als de ene beoordelaar 
een hogere score geeft, geeft de andere beoordelaar dan ook een naar verhouding hogere score? De 
absolute overeenstemming gaat uit van de precieze getalswaarde van de beoordelingen. Als de ene 
beoordelaar een bepaalde score toekent, geeft de andere beoordelaar dan exact dezelfde waarde? 
Voor beide benaderingen bespreken we de resultaten. 
 
 
 



5.2.1 Relatieve overeenstemming tussen beoordelaars 
In tabel 2 staan de homogeniteiten van de toonhoogtekarakteriseringen door het panel van vijf 
beoordelaars en de spreiding van de correlaties tussen tweetallen beoordelaars. 
 
Tabel 2  Homogeniteit van de toonhoogtekarakteriseringen en de spreiding van de correlaties 
 

  Cronbach’s α Spreiding correlaties 
 
Waarde van F0-maximum  
Plaats van F0-maximum 
 
Toplijn declinatie 
 
 
Basislijn declinatie 
 
 
Richtingscoëfficiënt  
 
 
Verhouding tussen  
richtingscoëfficiënten  

 
 
 
 
Beginwaarde 
Eindwaarde 
 
Beginwaarde 
Eindwaarde 
 
Toplijn 
Basislijn 

 
.98 
.86 

 
.96 
.92 

 
.95 
.95 

 
.90 
.91 

 
.34 

 
.86 - .98 
.23 - .93 

 
.79 - .93 
.61 - .91 

 
.78 - .88 
.75 - .89 

 
.37 - .89 
.58 - .80 

 
-.40 - .63 

 

In alle gevallen was de waarde van Cronbach’s α hoog, boven de .90. Als panel hebben de 
beoordelaars zich homogeen gedragen. De waarde van Cronbach’s α hangt echter sterk af van het 
aantal beoordelaars (van Wijk, 2000, p. 220). Daarom kijken we ook naar de correlaties paarsgewijs 
tussen de beoordelaars. Bij de schatting van de maximale toonhoogtepiek waren de correlaties hoog 
(minimaal .86). Bij de schattingen van de begin- en eindpunten van de declinatielijnen vielen de 
correlaties wat lager uit (met .61 als minimum) dan bij de schattingen van de maximale toonhoogtepiek. 
Het F0-maximum bleek iets betrouwbaarder te zijn geschat dan de declinatiekenmerken. De correlaties 
waren echter niet hoog bij  het oordeel over de plaats van de maximale toonhoogtepiek (met .23 als 
minimum) en de richtingscoëfficiënten (met .37 als minimum).  De schattingen van de verhouding 
tussen beide richtingscoëfficiënten gaven een nog gedifferentieerder beeld te zien (met -.40 als 
minimum).  

   
De analyses tot nu toe zijn correlationeel van aard geweest. Er kan uit geconcludeerd worden dat de 
beoordelaars in dezelfde richting hebben gereageerd (Rietveld & Van Hout, 1993, p. 203). In relatieve 
zin waren zij het dus in sterke mate eens dat op een bepaald punt de toonhoogte van een uiting hoger 
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of lager was dan die van andere uitingen. We gaan nu na of de beoordelaars het ook in absolute zin 
met elkaar eens zijn geweest. 

 
5.2.2 Absolute overeenstemming tussen beoordelaars 
In Tabel 3 staat per meetpunt voor ieder van de beoordelaars het gemiddelde van de toonhoogte-
karakteriseringen.  
 
Tabel 3  Per meetpunt de toonhoogteschatting van de vijf beoordelaars (in hertz; gemiddelden berekend over de 40 

uitingen) 
 

  Beoordelaar 
  A B C D E 
 
Maximum toonhoogte 
 
Toplijn declinatie 
 
 
Basislijn declinatie 

 
 
 
Beginwaarde 
Eindwaarde  
 
Beginwaarde  
Eindwaarde  

 
236  
 
233  
197 
 
146  
110 

 
239  
 
236 
171  
 
136 
101  

 
236 
 
234  
166  
 
137  
 95  

 
240  
 
235 
182 
 
122 
 95 

 
228  
 
218  
156  
 
133 
106  

 
Bij toonhoogtemaximum trad een effect op van Beoordelaar (F(4,152) = 4.16, p<.005, η²=.10). Uit a 
posteriori vergelijkingen bleek dat beoordelaar E verschilde van beoordelaar B en D en dat  tussen de 
andere beoordelaars geen verschillen waren. Bij de punten van de declinatielijnen was er een interactie 
tussen Positie en Beoordelaar (F(12,456)=18.74, p<.001, η²=.33). De verschillen tussen de 
beoordelaars manifesteerden zich op de vier posities dus niet op dezelfde manier. Afzonderlijke 
analyses voor ieder van de posities van de declinatielijnen lieten steeds een significant effect zien van 
Beoordelaar (Top/begin: F(4,152) = 6.39, p<.001, η²=.14; Top/eind: F(4,152) = 24.56, p<.001, η²=.39; 
Basis/begin: F(4,152) = 31.56, p<.001, η²=.45; Basis/eind: F(4,152) = 44.64, p<.001, η²=.54). Voor het 
beginpunt van de toplijn verschilde beoordelaar E van de andere vier beoordelaars. Voor het eindpunt 
waren alle paarsgewijze vergelijkingen verschillend, behalve die tussen beoordelaar A en D, en die 
tussen beoordelaar B en C. Voor het beginpunt van de basislijn verschilden alle beoordelaars van 
elkaar, behalve beoordelaars C,  B en E. Voor het eindpunt van de basislijn waren ze allemaal 
verschillend, behalve beoordelaar C en D en A en E. De paarsgewijze vergelijkingen tussen de vijf 
personen voor deze meetpunten laten zien dat er geen sprake is van één atypische beoordelaar. 
 
Wanneer de beoordelaars over de (exacte) waarde van een meetpunt in meer of mindere mate van 
mening verschillen, dan kunnen ze het nog steeds volkomen eens zijn over de positie ervan. Daarom 



gaan we bij het toonhoogte-maximum na of men, los van de waarde die men eraan toekende, de piek 
allemaal op dezelfde plaats in de uiting heeft gezet. In Tabel 4 staan de resultaten voor de positie van 
het F0-maximum. Bij de declinatielijnen gaan we na of men, ongeacht verschillen in de waarde van 
begin- en eindpunt, de declinatielijnen dezelfde oriëntatie heeft gegeven, dat wil zeggen dezelfde 
hellingshoek. In Tabel 5 staan de resultaten voor de richtingscoëfficiënten.  
 
Tabel 4  Per beoordelaar de positie van het toonhoogtemaximum t.o.v. het begin van de uiting (in seconden; 

gemiddelden berekend over de 40 uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes) 
 

 Beoordelaar 
 A B C D E 
 
positie F0-maximum 

 
1.44 (1.22) 

 
1.50 (1.25) 

 
2.25 (1.16) 

 
1.60 (1.25) 

 
2.47 (1.23) 

 
Er was een effect van Beoordelaar (F(4,152)=13.86, p<.001, η2=.27). Beoordelaars A, B en D plaatsten 
de piek gemiddeld na 1½ seconde, beoordelaars C en E deden dit een kleine seconde later. De 
beoordelaars bleken behoorlijk van mening te verschillen over de precieze plaats van het F0-maximum.  
 Bij de 40 uitingen waren de vijf beoordelaars het 17 keer (43%) geheel met elkaar eens over de 
positie. In 11 gevallen was er telkens één beoordelaar die sterk afweek van de overige vier; het verschil 
tussen de twee aangewezen posities was gemiddeld 1.83 seconde. In 12 gevallen waren slechts drie 
beoordelaars het eens; de pieken van de twee groepjes beoordelaars lagen gemiddeld 2.70 seconde 
van elkaar vandaan. Pieken die nogal vroeg in de uiting stonden, leidden vaker tot onenigheid dan 
pieken die later in de uiting stonden. Bij minimale overeenstemming, dat wil zeggen wanneer slechts 
drie van de vijf beoordelaars dezelfde piek als F0-maximum beschouwden, lag de piek gemiddeld op 
0.80 seconde. Wanneer  vier van de vijf beoordelaars dezelfde piek als F0-maximum beschouwden lag 
die piek gemiddeld op 2.01 seconde; wanneer alle beoordelaars hetzelfde punt aanwezen lag die 
gemiddeld op 1.91 seconde.  
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Tabel 5  Per beoordelaar de richtingscoëfficiënt van de declinatielijnen (in hertz per seconde; gemiddelden berekend 
over de 40 uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes) 

 
 Beoordelaar 
 A B C D E 
 
 Toplijn declinatie   (btop) 

 
-7.9 (9.1) 

 
-14.7 (9.8) 

 
-14.9 (6.7) 

 
-11.6 (9.3) 

 
-13.5 (6.6) 

 
 Basislijn declinatie (bbasis) 

 
-7.9 (5.0) 

 
 -7.9 (5.3) 

 
  -9.2 (4.1) 

 
 -5.9 (4.2) 

 
 -5.9 (3.3) 

 
Voor de richtingscoëfficiënten was er een interactie tussen Lijn en Beoordelaar (F(4,152)=14.86, 
p<.001, η²=.28). De verschillen tussen de beoordelaars manifesteerden zich op beide lijnen dus niet op 
dezelfde manier. Afzonderlijke analyses wezen uit dat er een effect van Beoordelaar was bij zowel de 
toplijn (F(4,152)=14.22, p<.001, η2 =.27) als de basislijn (F(4,152)=12.77, p<.001, η2=.25). Voor de 
toplijn verschilden de beoordelaars in zes van de tien paarsgewijze vergelijkingen significant met elkaar. 
Beoordelaar A verschilde van alle anderen, en beoordelaars B en C verschilden van D. Voor de basislijn 
weken beoordelaars A, B en C af van beoordelaars D en E. Over de hellingshoeken van beide lijnen 
bestond dus verschil van mening tussen de beoordelaars. Deze verschillen werden niet veroorzaakt 
door telkens een zelfde ‘atypische’ beoordelaar.  
 
Wanneer beoordelaars het niet eens zijn over het verloop van bepaalde lijnen, kunnen ze het nog wel 
volledig eens zijn over de wijze waarop deze lijnen zich ten opzichte van elkaar gedragen: ze kunnen 
het eens zijn over hoe de daling van de ene lijn zich verhoudt tot de daling van de andere. In tabel 6 
staat voor ieder van de beoordelaars hoe de richtingscoëfficiënten zich tot elkaar verhielden.  

 
Tabel 6  Per beoordelaar de verhouding tussen beide richtingscoëfficiënten (gemiddelden berekend over de 40 

uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes) 
 

 Beoordelaar 
 A B C D E 
 
btop / bbasis  

 
1.24 (1.5) 

 
2.29 (2.4) 

 
1.74 (0.9) 

 
1.46 (4.3) 

 
2.48 (0.8) 

 
Er was geen effect van Beoordelaar (F(4,152)=2.18, p=.07).  Alle beoordelaars hadden een score groter 
dan 1; zij lieten gemiddeld genomen de toplijn sneller dalen dan de basislijn. Het verloop van beide 
lijnen varieerde van net niet parallel (1.24) tot sterk naar elkaar toelopend (2.48). Bij toetsing tegen de 
verwachting van 1, dat wil zeggen tegen de verwachting dat de lijnen evenwijdig lopen, weken twee 
beoordelaars hier niet significant van af (A: t(39)=1.04, p=.31; D: t(39)=0.67, p=.50). Bij de andere drie 



beoordelaars was de score wel significant hoger dan 1; zij lieten de toplijn sneller dalen dan de basislijn 
(B: t(39)=3.37, p<.005; C: t(39)=5.03, p<.001; E: t(39)=11.49, p<.001). 
 
5.3 Toetsing van overeenkomsten tussen beoordelaars en automatische metingen 
De analyses laten zien dat zowel relatief als absoluut de overeenstemming het sterkst was bij de 
beoordeling van het F0-maximum, tenminste als het om de waarde ging. Want over de positie ervan 
was men het beduidend minder eens. Bij begin- en eindpunt van de declinaties was er relatief gezien 
nog wel een beduidende overeenstemming, maar absoluut gezien was dit niet het geval. De onenigheid 
over de puntschattingen werd natuurlijk versterkt toen voor de schatting van de declinatielijnen twee 
puntschattingen zijn gecombineerd. Over het verloop van deze lijnen verschilde men te sterk van 
mening om die als toevalsfluctuatie af te kunnen doen. Kortom, er blijkt maar een maat te zijn die 
voldoende betrouwbaar is om reëel vergeleken te kunnen worden met de automatisch toegekende 
waarde: het F0-maximum. In Tabel 7 staan de resultaten van deze vergelijking. 

 
Tabel 7  Correlaties tussen de scores van de beoordelaars voor het F0-maximum en de automatisch toegekende 

waarden (voor de waarde in hertz; voor de positie in seconden) 
 

 Beoordelaar 
 A B C D E 

Oordeel 
meerderheid 

 
Waarde 
 
Positie 

 
.97 
 
.78 

 
.93 
 
.84 

 
.93 
 
.49 

 
.99 
 
.91 

 
.90 
 
.25 

 
.99 

 
.91 

 
 

Voor de waarde van de piek waren er slechts kleine verschillen tussen beoordelaars en de 
automatische meting; de correlatie was steeds .90 of hoger. Het oordeel van de meerderheid, dat wil 
zeggen drie van de vijf beoordelaars, correleerde .99 oftewel vrijwel perfect, met de automatische 
waarde. Opvallend was wel dat zeer consistent, namelijk in 38 van de 40 gevallen, de automatisch 
bepaalde waarde iets hoger lag dan die van de beoordelaars (gemiddeld zo’n 6½ hertz). Dit verschil 
hangt vermoedelijk samen met de correctie voor consonantale invloeden door beoordelaars. 
 Voor de positie van de piek op de tijdas varieerde de relatie sterk per beoordelaar; de correlatie 
liep van een niet-significante .25 tot een zeer hoge .91. Wanneer als schatting het meerderheids-
standpunt werd genomen, dat wil zeggen de plaats waar tenminste drie van de vijf beoordelaars de piek 
legden, dan was de correlatie tussen die plaats en de automatisch bepaalde plaats .91. Het 
automatisch bepaalde punt verschilde marginaal van het meerderheidsoordeel in 37 van de 40 gevallen 
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(minder dan 80 milliseconden). In slechts drie gevallen werd een echt andere plaats aangewezen: twee 
keer eerder in de zin, een keer later. 
 
 
6. Discussie en conclusie 

 
Voor de betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen blijkt het er sterk toe te doen of het gaat om 
een puntschatting of om een lijnschatting waarin twee puntschattingen worden gecombineerd.  
 Voor de punten afzonderlijk hebben de beoordelaars naar relatieve maatstaven betrouwbare 
schattingen gegeven. Voor ieder van de toonhoogtekarakteriseringen lag Cronbach’s α boven  .90 (zie 
Tabel 2). Bij conventie worden waarden boven .70 adequaat genoemd en boven .80 goed. Wanneer de 
waarde van Cronbach’s α boven de .90 uitkomt (en dat bij slechts vijf beoordelaars), kan dat zonder 
meer als uitstekend bestempeld worden (van Wijk, 2000, p. 215-217). De correlaties tussen tweetallen 
beoordelaars lieten zien dat de schatting van het F0-maximum toch nog iets consistenter gebeurde dan 
de puntschattingen van de declinatielijnen. De relatieve overeenstemming tussen beoordelaars was 
sterk.  
 De absolute overeenstemming tussen beoordelaars bleek minder sterk te zijn. Dit gold vooral 
voor de begin- en eindpunten van de declinatielijnen. Over de precieze waarde van het F0-maximum 
waren de meeste beoordelaars (4 van de 5) het wel met elkaar eens. Dit is opmerkelijk, omdat men 
over de plaats van dat maximum op de tijdas nogal van mening verschilde (zie Tabel 4). De consistentie 
van de F0-maximum schattingen werd verder onderstreept door de sterke overeenstemming tussen 
beoordelaars en de automatisch toegekende waarde, correlaties lagen steeds boven .90 (zie Tabel 7). 
De automatische  toekenning blijkt geen afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van de scores.  

 
De schattingen van de begin- en eindpunten zijn iets minder betrouwbaar dan die voor het F0-maximum 
(zie Tabellen 2 en 3). De logische consequentie is dat de schattingen van de lijnen die op deze punten 
gebaseerd zijn, nog minder betrouwbaar zijn (zie Tabel 5). Om de verhouding tussen twee lijnen te 
bepalen moeten zelfs vier punten gecombineerd worden (zie Tabel 6). Naarmate het aantal punten 
waarover de beoordelaars een schatting moeten maken groter wordt, gaan ze meer van elkaar 
verschillen. De omvang die deze verschillen kunnen krijgen, blijkt duidelijk uit de schattingen van de 
declinatielijnen die zijn weergegeven in de Figuren 3a, b en c. De figuren tonen de lijnschattingen van 
drie beoordelaars van de uiting “Nederland loopt weer eens gelijk op met de Verenigde Staten van 
Amerika”. Eén van de beoordelaars liet beide declinatielijnen exact parallel aan elkaar lopen (Figuur 



3a), een andere beoordelaar liet ze naar elkaar toe lopen (Figuur 3b) en een derde beoordelaar liet ze 
juist van elkaar af lopen (Figuur 3c). 
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Figuur 3a.  Parallel verloop van declinatielijnen 
                  (btop= -7.65, bbasis = -7.65, btop/bbasis = 
         1.00) 
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Figuur 3c.  Divergerend verloop van declinatielijnen 
       (btop = -2.55, bbasis = -8.50, btop/bbasis =  
     0.30) 
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Figuur 3b.  Convergerend verloop van 
                                declinatielijnen (btop = -21.25, bbasis = 
                                -3.12, btop/bbasis = 6.82) 
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Deze drie karakteriseringen van de declinatie van dezelfde uiting roepen de vraag op in hoeverre de 
notie declinatie een stilering is die bij iedere luisteraar toch iets anders in het gehoor kan liggen, en 
daarmee of het wel een kenmerk is van het spraaksignaal zelf. Want het idee van declinatie is dan wel 
onmisbaar gebleken voor het adequaat en natuurlijk genereren van artificiële spraak, maar de wijze 
waarop sprekers declinatie sturen en luisteraars declinatie percipiëren staat nog steeds ter discussie 
(Ladd, 1990). 
 
Op basis van de instrumentele overwegingen ligt het voor de hand om de karakterisering van 
toonhoogte te baseren op het F0-maximum. De vraag doet zich dan voor of het voorbijgaan aan variatie 
in de declinatie niet resulteert in het uitsluiten van relevante informatie. Daar kan het volgende over 
gezegd worden.  

De richtingscoëfficiënt van de toplijn blijkt niet te correleren met het eindpunt ervan (r=.02, 
p=.89), maar wel met het beginpunt (r=-.41, p<.01); hetzelfde geldt voor de basislijn (eindpunt: r=-.12, 
p=.46; beginpunt: r=-.57, p<.001). De variatie in het verloop van een declinatielijn wordt dus het best 
benaderd door het beginpunt ervan.Op hun beurt blijken deze beginpunten weer sterk samen te hangen 
met de waarde van het F0-maximum (toplijn: r=.90, p<.001; basislijn: r=.77, p<.001). Met andere 
woorden, een belangrijk deel van de variatie in beide declinatielijnen kan worden teruggevonden in de 
variatie van het F0-maximum; dit geldt in sterke mate voor de toplijn, en in mindere mate voor de 
basislijn. We volstaan daarom met de piekwaarde om het toonhoogteverloop van de uiting als geheel te 
karakteriseren. We tekenen daarbij wel aan dat deze argumentatie uitsluitend geldig is voor 
voorgelezen spraak. In minder neutrale, emotioneel geladen spraak, blijkt het verloop van de basislijn 
een eigen informatieve lading te kunnen krijgen: variatie in de basislijn bij gelijkblijvende toplijn geeft 
aanleiding tot perceptie van verschillende emoties (zie bijv. Mozziconacci, 1995). 

 
Het F0-maximum blijkt het best te beantwoorden aan de eisen voor een hanteerbaar en betrouwbaar 
criterium. Over de hoogte ervan bestaat tussen beoordelaars een sterke relatieve overeenstemming en 
ook absoluut zijn de onderlinge verschillen niet groot. Het kan op een verantwoorde wijze automatisch 
bepaald worden en de score staat los van de lengte van de uiting. Voor spontane, meer expressieve 
spraak leveren de declinatielijnen waarschijnlijk additionele informatie die noodzakelijk is om toonhoogte 
te karakteriseren. Voor voorgelezen spraakmateriaal is het F0-maximum echter een bruikbaar criterium. 
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Noot 
 
* Met dank aan twee anonieme reviewers voor hun opbouwende opmerkingen bij de eerdere versie van 
dit artikel. 
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Summary

The pitch range of an utterance may be characterized in terms of the highest peak of the contour or in terms of trend lines connecting either the peaks or the valleys of the contour ("declination lines"). In a judgment task, the reliability of these characterizations has been investigated. In a set of forty utterances, five trained phoneticians determined both the highest peaks (F0-maxima) and the slopes of the declination lines. For the F0-maximum, agreement between the judges was high with respect to its value but not so high with respect to its exact position in the contour. The F0-maxima determined by the judges also correlated highly with the values of the F0-maxima measured automatically. For the declination lines, agreement between the judges was lower. The judges differed more with respect to the values of beginnings and endings of the lines and with respect to their slopes than with respect to the values of the F0-maxima. These differences could not be attributed to one atypical judge. The F0-maximum, either based on human judgment or automatic measurement, appears to be the most reliable characterization of the pitch range of a prosodic phrase.

1. Inleiding


Variatie in toonhoogtebereik is een opvallend kenmerk van natuurlijke spraak. Het geeft bijvoorbeeld informatie over het enthousiasme van de spreker en zijn of haar emotionele toestand (Mozziconacci, 1995) en ook over de positie van de uiting in de tekststructuur (Den Ouden, 2004). Bij onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de variatie in toonhoogtebereik, is een hanteerbare en betrouwbare methode om de variatie te karakteriseren een eerste vereiste. In dit artikel rapporteren wij een onderzoek naar de betrouwbaarheid van twee van deze methoden, die gebaseerd zijn op twee benaderingen die de discussie over de karakterisering van het verloop van toonhoogte domineren. Deze benaderingen laten zich illustreren aan de gestileerde toonhoogtecontour in Figuur 1. De contour bestaat uit een langzaam dalende sequentie van  pieken en dalen. Bij de verdere bespreking gebruiken wij de termen toonhoogte en F0 door elkaar heen.






Figuur 1 
Geconstrueerd voorbeeld van een gestileerd toonhoogtecontour

De toonhoogtepiek-benadering bouwt voort op het werk van Liberman en Pierrehumbert (1984) en heeft een gevestigde positie verworven door de inpassing in het invloedrijke ToBi annotatieschema (Silverman, Beckman, Pitrelli, Ostendorf, Wightman, Price, Pierrehumbert & Hirschberg, 1992). Uitgangspunt is dat het toonhoogtebereik van een spreker gekarakteriseerd kan worden door een minimum en een maximum. Het minimum, ofwel de Reference, correspondeert met de laagste toon in het bereik van de spreker bij neutrale spraak. De waarde van dit F0-minimum ligt per spreker vast. Het minimum wordt in voorgelezen spraak bereikt aan het eind van uitingen (Liberman & Pierrehumbert, 1984) en in spontane spraak aan het eind van topicale eenheden (Wichman, 1991). Het F0-minimum heeft daarmee een duidelijke signaalfunctie voor het afbakenen van informatie-eenheden. Het maximum correspondeert met de hoogste toon in de uiting. De waarde van dit F0-maximum varieert binnen een spreker. De toonhoogtepieken in een signaal hebben een communicatieve functie: in talen zoals het Engels en het Nederlands vallen ze samen met geaccentueerde lettergrepen. In de benadering van Liberman en Pierrehumbert wordt aangenomen dat als de waarde van de eerste geaccentueerde lettergreep van een uiting gegeven is, de latere pieken volgens een simpele formule afleidbaar zijn. Anders gezegd, een spreker kan slechts één kenmerk van een contour vrijelijk variëren, de waarde van de eerste (hoogste) piek. Vanwege de constante referentielijn, volstaat de waarde van deze hoogste toonhoogtepiek (HiF0) als indicatie van het toonhoogtebereik van de hele uiting (Pierrehumbert, 1980, 1981; Liberman & Pierrehumbert, 1984).



De register-benadering is sterk verweven met de IPO-aanpak van intonatie (Sorensen & Cooper, 1980; ‘t Hart, Collier & Cohen, 1990; Ladd, 1990). Uitgangspunt is dat in een uiting de pieken en dalen in het toonhoogteverloop ruwweg op twee geleidelijk dalende lijnen liggen (Topline, Baseline). Vanwege de dalende trend (samenhangend met de geleidelijke afname in luchtdruk in de longen) worden deze lijnen declinatielijnen genoemd. Om de beide declinatielijnen te trekken worden de relevante dalen en pieken in het signaal bepaald. Tussen deze lijnen wordt de afstand berekend (het toonhoogte-register); vervolgens wordt de ligging van deze lijnen ten opzichte van de Reference vastgelegd (Ladd, 1990, 1993; Terken, 1993; Gussenhoven, Repp, Rietveld, Rump & Terken, 1997). Een spreker kan het verloop van beide lijnen onafhankelijk van elkaar variëren; zowel de variatie van de toplijn als die van de basislijn is communicatief relevant. De relevantie van de basislijn is bijvoorbeeld aangetoond in experimenten over het toekennen van prominentie (Gussenhoven et al., 1997; Gussenhoven & Rietveld, 2000), het uitdrukken van emoties (Mozziconacci,1995) en het identificeren van de strekking van een uiting als vraag of bewering (Haan, Van Heuven, Pacilly & Van Bezooijen, 1997). Het feit dat variatie in de basislijn perceptief relevant is, suggereert dat de karakterisering van variatie in toonhoogtebereik niet compleet is als variatie in de basislijn buiten beschouwing blijft. 


In beide theoretische posities staat een andere prosodische parameter centraal, respectievelijk de toonhoogtepiek en het declinatieverloop. In dit artikel rapporteren wij een evaluatieonderzoek naar de betrouwbaarheid waarmee deze kenmerken worden gemeten. Het onderzoek heeft dus een instrumenteel doel. Voor een panel ervaren beoordelaars zijn we nagegaan in welke mate zij overeenstemmen in hun schattingen van de maximale toonhoogtepiek en de richting van de declinatielijnen. 


2. Bepaling van toonhoogtebereik


Omdat de toonhoogte samenhangt met de fysische eigenschappen van het signaal, ligt het voor de hand om uit te gaan van een automatisch vastgestelde waarde. De meetapparatuur waarmee de contour zichtbaar gemaakt wordt, zou gemakkelijk de betreffende parameterwaarden moeten kunnen uitrekenen. Dit ‘blind’ meten blijkt echter niet zonder problemen te zijn.


2.1. Automatisch bepalen van F0-maximum


Met het F0-maximum wordt niet de feitelijk hoogste waarde in het signaal bedoeld, maar de hoogste F0-waarde in een geaccentueerde syllabe. Er is dus niet een één-op-één relatie tussen het fysische signaal en de perceptie ervan. Omdat het automatische systemen ontbreekt aan de daarvoor benodigde taalkundige kennis, kunnen zij (nog) niet goed genoeg bepalen of een lettergreep geaccentueerd is. Zo is in Figuur 1 de tweede piek weliswaar fysisch de hoogste piek, maar deze hoeft niet noodzakelijk geassocieerd te zijn met een geaccentueerde lettergreep, terwijl dat voor de vierde piek wel het geval kan zijn (Pierrehumbert, 1979). Een apparaat dat simpelweg de hoogste piek opzoekt, zou de tweede piek aanwijzen als het F0-maximum, terwijl beoordelaars de vierde piek zouden aanwijzen. 



Een tweede nadelige invloed op de werking van automatische systemen zijn de microprosodische verschijnselen. Het verloop van de toonhoogte wordt mede bepaald door de concrete medeklinkers en klinkers en de aanwezigheid van stembreuken. Bijvoorbeeld, de pieken van de [i] en de [e] vallen hoger uit dan de pieken van de [a] en [o]. Bij het karakteriseren van toonhoogtebereik moeten deze invloeden buiten beschouwing worden gelaten, omdat ze niet  communicatief relevant zijn. Automatische methoden kunnen doorgaans niet abstraheren van deze invloeden en geven daardoor een verkeerde uitslag voor de hoogte van de piek en voor de positie langs de tijdas. Er is wel geprobeerd om voor deze invloeden te corrigeren. Zo ontwikkelde Thorsen (1979) een systeem dat het verloop van de toonhoogte in klinkers bijstelt, afhankelijk van de identiteit van de klinker. De waarde van deze correcties is echter niet geheel duidelijk.


2.2 Automatisch bepalen van declinatielijnen 


De toplijn verbindt niet al de toonhoogtepieken van een contour, maar alleen de pieken die geassocieerd zijn met geaccentueerde lettergrepen. Bovendien liggen niet alle toonhoogtepieken netjes op een lijn. Dat laatste geldt ook voor de dalen in de toonhoogtecontour (zie Figuur 1). Bij het bepalen van de top- en basislijn moeten afwijkingen van de ideale lijn daarom gewogen worden. De automatische bepaling van declinatielijnen slaagt hierin niet voldoende. 



Een veel gebruikte procedure om de lijnen automatisch vast te stellen is het trekken van lineaire regressielijnen door het signaal. Lieberman, Katz, Jongman, Zimmerman & Miller  (1985) gebruiken alle punten van het toonhoogtesignaal om de regressielijn van een uiting te bepalen. Het signaal wordt dan gekarakteriseerd door een enkele lijn. Haan et al. (1997) gebruiken twee lineaire regressielijnen om het signaal te karakteriseren. Eerst wordt voor alle meetpunten een lineaire regressielijn berekend, en daarna wordt voor de helft die boven de ‘middenlijn’ ligt en de helft die eronder ligt, afzonderlijk opnieuw een lineaire regressielijn berekend. Deze lijnen verbinden wel de rekenkundige ‘middens’ van de hogere respectievelijk lagere waarden van de contour van de uiting, maar niet de relevante toppen of dalen. Het zijn daarmee niet de declinatielijnen die we op het oog hebben. 


3. Vraagstelling


Omdat aan de automatische bepaling van het toonhoogtebereik bezwaren blijven kleven, nemen we nog steeds onze toevlucht tot een beproefde aanpak: de menselijke beoordelaar. Ten opzichte van de automatische meting zijn beoordelaars in het voordeel vanwege hun perceptieve vermogens en (impliciete) taalkundige kennis. Maar bij de karakterisering van punten of lijnen in een toonhoogtecontour gaat iedere beoordelaar af op het ‘eigen gehoor’ en dan is het de vraag of dat bij iedereen tot hetzelfde resultaat leidt. 



Wanneer we beoordelaars inschakelen om het verloop van declinatielijnen te schatten en de waarde en positie van de maximale toonhoogtepiek te bepalen, dan kan de vraag naar de betrouwbaarheid van hun reacties op twee manieren gesteld worden. Ten eerste, is er een relatieve overeenstemming tussen beoordelaars? Geven zij verhoudingsgewijs dezelfde scores? En ten tweede, is er een absolute overeenstemming tussen beoordelaars? Geven zij exact dezelfde scores? Voor de kenmerken die op beide vragen positief scoren, kan dan nog de vervolgvraag gesteld worden of de schattingen overeenkomen met de waarden die automatisch worden toegekend. 



Voor de toonhoogtepiekbenadering zijn de relevante parameters in dit onderzoek de waarde van de maximale toonhoogtepiek en de plaats ervan in de uiting; voor de registerbenadering zijn de relevante parameters de begin- en eindpunten van de beide declinatielijnen, de richtingscoëffiënten van  de lijnen en de verhouding tussen de richtingscoëffiënten.



Voorafgaand aan de vraag naar de betrouwbaarheid, gaan we na wat de invloed is geweest van de lengte van de uiting, omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat declinatielijnen langzamer dalen naarmate een uiting langer duurt (Swerts, Strangert & Heldner, 1996) en de initiële F0 lager komt te liggen naarmate de uiting korter duurt (Cooper & Sorensen, 1981). In dit onderzoek naar de betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen houden we rekening met de mogelijkheid dat naarmate een uiting langer is, beoordelaars meer of juist minder van elkaar afwijken.


4. Methode


4.1 Beoordelaars


Vijf ervaren fonetici, vier senior onderzoekers en één junior onderzoeker, namen deel aan het onderzoek. Vier waren (destijds) werkzaam op het voormalige IPO te Eindhoven en één in het Fonetisch Laboratorium van de Universiteit Leiden. De beoordelaars waren bekend met het spraakverwerkingsprogramma waarin het spraakmateriaal werd aangeboden.


4.2 Materiaal


De te scoren spraakuitingen werden geselecteerd uit vier voorgelezen teksten die oorspronkelijk voor de radio waren uitgesproken, zowel telefonische nieuwsberichten als commentaren op de actualiteit (Den Ouden & Van Wijk, 2000). Drie teksten waren door mannelijke sprekers uitgesproken, één tekst door een vrouwelijke spreker. Alle sprekers hadden ervaring in het uitspreken van teksten voor de radio. De kortste tekst bevatte 24 uitingen, de langste 37.


Uit iedere tekst zijn de tien uitingen geselecteerd met het meest duidelijke declinatieverloop, dat wil zeggen, ze bevatten geen eindstijgingen en bestonden niet uit meerdere prosodische frasen. Door deze selectie eindigde elke uiting dus met een lage finale toonhoogte. De ene helft van de uitingen duurde langer dan 5 seconden (gem. 6.11 sec.; s.d.1.03 sec.) en de andere helft korter dan 5 seconden (gem. 3.82 sec.; s.d. 0.64 sec.).



De veertig uitingen zijn in vier blokken aangeboden. De uitingen uit één tekst vormden met elkaar een blok. De beoordelaar hoefde hierdoor niet telkens het gehoor in te stellen op een andere spreker. De volgorde van de blokken was voor iedereen gelijk. De veertig uitingen werden voorafgegaan door vier oefenuitingen, één uit iedere tekst. Dit is gedaan om de beoordelaars vertrouwd te maken met de stemmen van de vier sprekers. De vier oefenuitingen zijn niet meegenomen in de statistische analyses. 


Figuur 2 
Het natuurlijk toonhoogtecontour van de uiting: “...en nu heeft 


híj weer een boek gepubliceerd over succesvolle moslims.”


4.3 Instructie


Het materiaal is aangeboden in het spraakverwerkingsprogramma Gipos. De beoordelaars haalden de betreffende 44 spraakfiles van deze site naar hun eigen werkplek. Ze bepaalden zelf wanneer ze de taak uitvoerden, maar moesten zich wel aan de aangegeven volgorde van uitingen en taken houden. De beoordelaars kregen  steeds op het scherm de toonhoogtecontour te zien van een uiting (voor een voorbeeld, zie Figuur 2). Het programma stelde hen in staat de uiting of delen daarvan zo vaak af te luisteren als ze wilden.


Topline


HiF0


Baseline


Reference



Per uiting zijn, onafhankelijk van elkaar, drie taken uitgevoerd. Eerst bepaalde men het verloop van de lage declinatielijn. De instructie luidde om dat zowel op het oog als op het gehoor te doen. De lijn die men trok, verscheen op het scherm en kon dan eventueel nog aangepast worden. Vervolgens voerde men, op een ververst scherm, dezelfde procedure uit voor de hoge declinatielijn. Tot besluit gaf men, wederom op een nieuw scherm, de positie van het F0-maximum aan. Het F0-maximum was gedefinieerd als de hoogste F0-waarde in een geaccentueerde syllabe in het spraakfragment. Consonantale invloeden en stembreuken moesten daarbij buiten beschouwing worden gelaten. Op deze manier werden per uiting in totaal zes waarden bepaald: de begin- en eindwaarde van de hoge declinatielijn (in hertz), begin- en eindwaarde van de lage declinatielijn (in hertz),  de waarde van het F0-maximum (in hertz) en de positie van het F0-maximum (in seconden).


4.4 Verwerking van de gegevens


Voor ieder van de toonhoogtekarakteriseringen afzonderlijk is de overeenstemming tussen de beoordelaars geëvalueerd aan de hand van Cronbach’s alpha en paarsgewijze correlaties.



De verschillen tussen de beoordelaars op de toonhoogtekarakteriseringen zijn getoetst met een variantie-analyse voor herhaalde metingen met Beoordelaar als binnen-factor (vijf niveaus: gecodeerd als A, B, C, D, E) en Lengte van de uiting als tussen-factor (twee niveaus: kort: <5 seconden; lang: >5 seconden). 



De richtingscoëfficiënt van een declinatielijn is berekend door het verschil tussen begin- en eindpunt te delen door de spreekduur van de betreffende uiting. Een negatieve richtingscoëfficiënt van 9.2 betekent dus dat de declinatie per seconde 9.2 hertz daalt. De verschillen tussen de beoordelaars op de richtingscoëfficiënten zijn getoetst met een variantie-analyse voor herhaalde metingen met Beoordelaar als binnen-factor en Lengte als tussen-factor. Voor de evaluatie van de verschillen tussen de waarden van de begin- en eindpunten van de lijnen is  Positie als binnen-factor toegevoegd (vier niveaus: begin en eind toplijn, begin en eind basislijn). Voor de evaluatie van de verschillen tussen de waarden van de richtingscoëfficiënten van de lijnen is Lijn als binnen-factor toegevoegd (twee niveaus: toplijn, basislijn).



De verhouding tussen beide lijnen is berekend door de richtingscoëfficiënten van toplijn en basislijn op elkaar te delen. Als de waarde gelijk is aan 1, dan lopen de lijnen parallel aan elkaar. Als de waarde groter is dan 1, dan convergeren de lijnen: de toplijn daalt sneller dan de basislijn. En als de waarde kleiner is dan 1, dan divergeren de lijnen: de toplijn daalt minder snel dan de basislijn.  De verschillen tussen de beoordelaars op de verhouding tussen de richtingscoëfficiënten zijn ook getoetst met een variantie-analyse voor herhaalde metingen met Beoordelaar als binnen-factor en Lengte als tussen-factor.



De overeenstemming tussen beoordelaars en automatisch bepaalde metingen is geëvalueerd aan de hand van correlaties. Wanneer het resultaat van een toetsing statistisch significant is, vermelden we tevens de proportie verklaarde variantie.


5. Resultaten


5.1 Controle op effect van lengte op toonhoogtekarakteriseringen


Voorafgaand aan de vraag naar de betrouwbaarheid tussen de beoordelaars, onderzoeken we of  er een effect van de lengte van de uitingen op de scores is. In Tabel 1 staan de waarden van de toonhoogtekarakteriseringen in relatie met de lengte van de uiting, lang of kort. 


Tabel 1
Toonhoogtekarakteriseringen (in hertz of seconden) in relatie met de lengte van de uiting (gemiddeldes 
  

 berekend over beoordelaars en uitingen; standaardafwijkingen staan tussen haakjes)


		

		

		Kort (<5 sec)


n = 20

		Lang (>5 sec)


n = 20



		Waarde van F0-maximum


Plaats van F0-maximum (sec.)

Toplijn declinatie   


Basislijn declinatie

Richtingscoëfficiënt  


Verhouding tussen richtingscoëfficiënten

		beginwaarde


eindwaarde


beginwaarde


eindwaarde


toplijn


basislijn




		231 (49.3)


1.62  (0.9)


225 (41.4)


169 (28.4)


136 (20.3)


102 (14.4)


-15.4 (8.6)


-9.6 (4.2)


1.79 (1.5)

		241 (50.3)


1.94 (1.0)


237 (43.6)


179 (34.0)


134 (19.9)


101 (11.2)


-9.2 (3.6)


-5.5 (2.2)


1.90 (0.9)





Een hoofdeffect van Lengte trad op bij de twee richtingscoëfficiënten (Toplijn: F(1,38)=7.66, p<.01, η2=.17; Basislijn: F(1,38)=12.58, p<.001, η2=.25). In langere uitingen waren de richtingscoëfficiënten kleiner, dat wil zeggen dat de declinatie langzamer daalde. Tevens vertoonde de richtingscoëfficiënt van de toplijn een interactie tussen Lengte en Beoordelaar (F(4,152)=2.45, p<.05, η2=.06). De beoordelaars verschilden van elkaar in de mate waarin ze de toplijn in lange zinnen lieten dalen. Voor alle andere kenmerken deed lengte er niet toe (F<1).



In de verdere analyses is de factor lengte telkens opgenomen als tussen-factor. Maar omdat er in geen van deze analyses een effect gevonden werd van lengte, wordt deze factor niet gerapporteerd.

5.2
Toetsing van betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen


De betrouwbaarheid van de toonhoogtekarakteriseringen kan op twee manieren bepaald worden. De relatieve overeenstemming gaat uit van de correlaties tussen de beoordelingen. Als de ene beoordelaar een hogere score geeft, geeft de andere beoordelaar dan ook een naar verhouding hogere score? De absolute overeenstemming gaat uit van de precieze getalswaarde van de beoordelingen. Als de ene beoordelaar een bepaalde score toekent, geeft de andere beoordelaar dan exact dezelfde waarde? Voor beide benaderingen bespreken we de resultaten.


5.2.1
Relatieve overeenstemming tussen beoordelaars

In tabel 2 staan de homogeniteiten van de toonhoogtekarakteriseringen door het panel van vijf beoordelaars en de spreiding van de correlaties tussen tweetallen beoordelaars.


Tabel 2

Homogeniteit van de toonhoogtekarakteriseringen en de spreiding van de correlaties


		

		

		Cronbach’s α

		Spreiding correlaties



		Waarde van F0-maximum 


Plaats van F0-maximum


Toplijn declinatie


Basislijn declinatie


Richtingscoëfficiënt



Verhouding tussen  richtingscoëfficiënten 

		Beginwaarde


Eindwaarde


Beginwaarde


Eindwaarde


Toplijn


Basislijn

		.98


.86


.96


.92


.95


.95


.90


.91


.34

		.86 - .98


.23 - .93


.79 - .93


.61 - .91


.78 - .88


.75 - .89


.37 - .89


.58 - .80


-.40 - .63





In alle gevallen was de waarde van Cronbach’s α hoog, boven de .90. Als panel hebben de beoordelaars zich homogeen gedragen. De waarde van Cronbach’s α hangt echter sterk af van het aantal beoordelaars (van Wijk, 2000, p. 220). Daarom kijken we ook naar de correlaties paarsgewijs tussen de beoordelaars. Bij de schatting van de maximale toonhoogtepiek waren de correlaties hoog (minimaal .86). Bij de schattingen van de begin- en eindpunten van de declinatielijnen vielen de correlaties wat lager uit (met .61 als minimum) dan bij de schattingen van de maximale toonhoogtepiek. Het F0-maximum bleek iets betrouwbaarder te zijn geschat dan de declinatiekenmerken. De correlaties waren echter niet hoog bij  het oordeel over de plaats van de maximale toonhoogtepiek (met .23 als minimum) en de richtingscoëfficiënten (met .37 als minimum).  De schattingen van de verhouding tussen beide richtingscoëfficiënten gaven een nog gedifferentieerder beeld te zien (met -.40 als minimum). 


De analyses tot nu toe zijn correlationeel van aard geweest. Er kan uit geconcludeerd worden dat de beoordelaars in dezelfde richting hebben gereageerd (Rietveld & Van Hout, 1993, p. 203). In relatieve zin waren zij het dus in sterke mate eens dat op een bepaald punt de toonhoogte van een uiting hoger of lager was dan die van andere uitingen. We gaan nu na of de beoordelaars het ook in absolute zin met elkaar eens zijn geweest.


5.2.2
Absolute overeenstemming tussen beoordelaars


In Tabel 3 staat per meetpunt voor ieder van de beoordelaars het gemiddelde van de toonhoogtekarakteriseringen. 


Tabel 3

Per meetpunt de toonhoogteschatting van de vijf beoordelaars (in hertz; gemiddelden berekend over de 40 uitingen)


		

		

		Beoordelaar



		

		

		A

		B

		C

		D

		E



		Maximum toonhoogte


Toplijn declinatie


Basislijn declinatie

		Beginwaarde


Eindwaarde 


Beginwaarde 


Eindwaarde 

		236 


233 


197


146 


110

		239 


236


171 


136


101 

		236


234 


166 


137 


 95 

		240 


235


182


122


 95

		228 


218 


156 


133


106 





Bij toonhoogtemaximum trad een effect op van Beoordelaar (F(4,152) = 4.16, p<.005, η²=.10). Uit a posteriori vergelijkingen bleek dat beoordelaar E verschilde van beoordelaar B en D en dat  tussen de andere beoordelaars geen verschillen waren. Bij de punten van de declinatielijnen was er een interactie tussen Positie en Beoordelaar (F(12,456)=18.74, p<.001, η²=.33). De verschillen tussen de beoordelaars manifesteerden zich op de vier posities dus niet op dezelfde manier. Afzonderlijke analyses voor ieder van de posities van de declinatielijnen lieten steeds een significant effect zien van Beoordelaar (Top/begin: F(4,152) = 6.39, p<.001, η²=.14; Top/eind: F(4,152) = 24.56, p<.001, η²=.39; Basis/begin: F(4,152) = 31.56, p<.001, η²=.45; Basis/eind: F(4,152) = 44.64, p<.001, η²=.54). Voor het beginpunt van de toplijn verschilde beoordelaar E van de andere vier beoordelaars. Voor het eindpunt waren alle paarsgewijze vergelijkingen verschillend, behalve die tussen beoordelaar A en D, en die tussen beoordelaar B en C. Voor het beginpunt van de basislijn verschilden alle beoordelaars van elkaar, behalve beoordelaars C,  B en E. Voor het eindpunt van de basislijn waren ze allemaal verschillend, behalve beoordelaar C en D en A en E. De paarsgewijze vergelijkingen tussen de vijf personen voor deze meetpunten laten zien dat er geen sprake is van één atypische beoordelaar.


Wanneer de beoordelaars over de (exacte) waarde van een meetpunt in meer of mindere mate van mening verschillen, dan kunnen ze het nog steeds volkomen eens zijn over de positie ervan. Daarom gaan we bij het toonhoogte-maximum na of men, los van de waarde die men eraan toekende, de piek allemaal op dezelfde plaats in de uiting heeft gezet. In Tabel 4 staan de resultaten voor de positie van het F0-maximum. Bij de declinatielijnen gaan we na of men, ongeacht verschillen in de waarde van begin- en eindpunt, de declinatielijnen dezelfde oriëntatie heeft gegeven, dat wil zeggen dezelfde hellingshoek. In Tabel 5 staan de resultaten voor de richtingscoëfficiënten. 


Tabel 4

Per beoordelaar de positie van het toonhoogtemaximum t.o.v. het begin van de uiting (in seconden; gemiddelden berekend over de 40 uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes)


		

		Beoordelaar



		

		A

		B

		C

		D

		E



		positie F0-maximum

		1.44 (1.22)

		1.50 (1.25)

		2.25 (1.16)

		1.60 (1.25)

		2.47 (1.23)





Er was een effect van Beoordelaar (F(4,152)=13.86, p<.001, η2=.27). Beoordelaars A, B en D plaatsten de piek gemiddeld na 1½ seconde, beoordelaars C en E deden dit een kleine seconde later. De beoordelaars bleken behoorlijk van mening te verschillen over de precieze plaats van het F0-maximum. 



Bij de 40 uitingen waren de vijf beoordelaars het 17 keer (43%) geheel met elkaar eens over de positie. In 11 gevallen was er telkens één beoordelaar die sterk afweek van de overige vier; het verschil tussen de twee aangewezen posities was gemiddeld 1.83 seconde. In 12 gevallen waren slechts drie beoordelaars het eens; de pieken van de twee groepjes beoordelaars lagen gemiddeld 2.70 seconde van elkaar vandaan. Pieken die nogal vroeg in de uiting stonden, leidden vaker tot onenigheid dan pieken die later in de uiting stonden. Bij minimale overeenstemming, dat wil zeggen wanneer slechts drie van de vijf beoordelaars dezelfde piek als F0-maximum beschouwden, lag de piek gemiddeld op 0.80 seconde. Wanneer  vier van de vijf beoordelaars dezelfde piek als F0-maximum beschouwden lag die piek gemiddeld op 2.01 seconde; wanneer alle beoordelaars hetzelfde punt aanwezen lag die gemiddeld op 1.91 seconde.



Tabel 5

Per beoordelaar de richtingscoëfficiënt van de declinatielijnen (in hertz per seconde; gemiddelden berekend over de 40 uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes)


		

		Beoordelaar



		

		A

		B

		C

		D

		E



		 Toplijn declinatie   (btop)

		‑7.9 (9.1)

		‑14.7 (9.8)

		‑14.9 (6.7)

		‑11.6 (9.3)

		‑13.5 (6.6)



		 Basislijn declinatie (bbasis)

		‑7.9 (5.0)

		 ‑7.9 (5.3)

		  ‑9.2 (4.1)

		 ‑5.9 (4.2)

		 ‑5.9 (3.3)





Voor de richtingscoëfficiënten was er een interactie tussen Lijn en Beoordelaar (F(4,152)=14.86, p<.001, η²=.28). De verschillen tussen de beoordelaars manifesteerden zich op beide lijnen dus niet op dezelfde manier. Afzonderlijke analyses wezen uit dat er een effect van Beoordelaar was bij zowel de toplijn (F(4,152)=14.22, p<.001, η2 =.27) als de basislijn (F(4,152)=12.77, p<.001, η2=.25). Voor de toplijn verschilden de beoordelaars in zes van de tien paarsgewijze vergelijkingen significant met elkaar. Beoordelaar A verschilde van alle anderen, en beoordelaars B en C verschilden van D. Voor de basislijn weken beoordelaars A, B en C af van beoordelaars D en E. Over de hellingshoeken van beide lijnen bestond dus verschil van mening tussen de beoordelaars. Deze verschillen werden niet veroorzaakt door telkens een zelfde ‘atypische’ beoordelaar. 


Wanneer beoordelaars het niet eens zijn over het verloop van bepaalde lijnen, kunnen ze het nog wel volledig eens zijn over de wijze waarop deze lijnen zich ten opzichte van elkaar gedragen: ze kunnen het eens zijn over hoe de daling van de ene lijn zich verhoudt tot de daling van de andere. In tabel 6 staat voor ieder van de beoordelaars hoe de richtingscoëfficiënten zich tot elkaar verhielden. 


Tabel 6

Per beoordelaar de verhouding tussen beide richtingscoëfficiënten (gemiddelden berekend over de 40 uitingen, standaardafwijkingen staan tussen haakjes)


		

		Beoordelaar



		

		A

		B

		C

		D

		E



		btop / bbasis 

		1.24 (1.5)

		2.29 (2.4)

		1.74 (0.9)

		1.46 (4.3)

		2.48 (0.8)





Er was geen effect van Beoordelaar (F(4,152)=2.18, p=.07).  Alle beoordelaars hadden een score groter dan 1; zij lieten gemiddeld genomen de toplijn sneller dalen dan de basislijn. Het verloop van beide lijnen varieerde van net niet parallel (1.24) tot sterk naar elkaar toelopend (2.48). Bij toetsing tegen de verwachting van 1, dat wil zeggen tegen de verwachting dat de lijnen evenwijdig lopen, weken twee beoordelaars hier niet significant van af (A: t(39)=1.04, p=.31; D: t(39)=0.67, p=.50). Bij de andere drie beoordelaars was de score wel significant hoger dan 1; zij lieten de toplijn sneller dalen dan de basislijn (B: t(39)=3.37, p<.005; C: t(39)=5.03, p<.001; E: t(39)=11.49, p<.001).


5.3
Toetsing van overeenkomsten tussen beoordelaars en automatische metingen


De analyses laten zien dat zowel relatief als absoluut de overeenstemming het sterkst was bij de beoordeling van het F0-maximum, tenminste als het om de waarde ging. Want over de positie ervan was men het beduidend minder eens. Bij begin- en eindpunt van de declinaties was er relatief gezien nog wel een beduidende overeenstemming, maar absoluut gezien was dit niet het geval. De onenigheid over de puntschattingen werd natuurlijk versterkt toen voor de schatting van de declinatielijnen twee puntschattingen zijn gecombineerd. Over het verloop van deze lijnen verschilde men te sterk van mening om die als toevalsfluctuatie af te kunnen doen. Kortom, er blijkt maar een maat te zijn die voldoende betrouwbaar is om reëel vergeleken te kunnen worden met de automatisch toegekende waarde: het F0-maximum. In Tabel 7 staan de resultaten van deze vergelijking.


Tabel 7

Correlaties tussen de scores van de beoordelaars voor het F0-maximum en de automatisch toegekende waarden (voor de waarde in hertz; voor de positie in seconden)


		

		Beoordelaar

		Oordeel


meerderheid



		

		A

		B

		C

		D

		E

		



		Waarde


Positie

		.97


.78

		.93


.84

		.93


.49

		.99


.91

		.90


.25

		.99


.91





Voor de waarde van de piek waren er slechts kleine verschillen tussen beoordelaars en de automatische meting; de correlatie was steeds .90 of hoger. Het oordeel van de meerderheid, dat wil zeggen drie van de vijf beoordelaars, correleerde .99 oftewel vrijwel perfect, met de automatische waarde. Opvallend was wel dat zeer consistent, namelijk in 38 van de 40 gevallen, de automatisch bepaalde waarde iets hoger lag dan die van de beoordelaars (gemiddeld zo’n 6½ hertz). Dit verschil hangt vermoedelijk samen met de correctie voor consonantale invloeden door beoordelaars.



Voor de positie van de piek op de tijdas varieerde de relatie sterk per beoordelaar; de correlatie liep van een niet-significante .25 tot een zeer hoge .91. Wanneer als schatting het meerderheidsstandpunt werd genomen, dat wil zeggen de plaats waar tenminste drie van de vijf beoordelaars de piek legden, dan was de correlatie tussen die plaats en de automatisch bepaalde plaats .91. Het automatisch bepaalde punt verschilde marginaal van het meerderheidsoordeel in 37 van de 40 gevallen (minder dan 80 milliseconden). In slechts drie gevallen werd een echt andere plaats aangewezen: twee keer eerder in de zin, een keer later.


6. Discussie en conclusie


Voor de betrouwbaarheid van toonhoogtekarakteriseringen blijkt het er sterk toe te doen of het gaat om een puntschatting of om een lijnschatting waarin twee puntschattingen worden gecombineerd. 



Voor de punten afzonderlijk hebben de beoordelaars naar relatieve maatstaven betrouwbare schattingen gegeven. Voor ieder van de toonhoogtekarakteriseringen lag Cronbach’s α boven  .90 (zie Tabel 2). Bij conventie worden waarden boven .70 adequaat genoemd en boven .80 goed. Wanneer de waarde van Cronbach’s α boven de .90 uitkomt (en dat bij slechts vijf beoordelaars), kan dat zonder meer als uitstekend bestempeld worden (van Wijk, 2000, p. 215-217). De correlaties tussen tweetallen beoordelaars lieten zien dat de schatting van het F0-maximum toch nog iets consistenter gebeurde dan de puntschattingen van de declinatielijnen. De relatieve overeenstemming tussen beoordelaars was sterk.




De absolute overeenstemming tussen beoordelaars bleek minder sterk te zijn. Dit gold vooral voor de begin- en eindpunten van de declinatielijnen. Over de precieze waarde van het F0-maximum waren de meeste beoordelaars (4 van de 5) het wel met elkaar eens. Dit is opmerkelijk, omdat men over de plaats van dat maximum op de tijdas nogal van mening verschilde (zie Tabel 4). De consistentie van de F0-maximum schattingen werd verder onderstreept door de sterke overeenstemming tussen beoordelaars en de automatisch toegekende waarde, correlaties lagen steeds boven .90 (zie Tabel 7). De automatische  toekenning blijkt geen afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van de scores. 


De schattingen van de begin- en eindpunten zijn iets minder betrouwbaar dan die voor het F0-maximum (zie Tabellen 2 en 3). De logische consequentie is dat de schattingen van de lijnen die op deze punten gebaseerd zijn, nog minder betrouwbaar zijn (zie Tabel 5). Om de verhouding tussen twee lijnen te bepalen moeten zelfs vier punten gecombineerd worden (zie Tabel 6). Naarmate het aantal punten waarover de beoordelaars een schatting moeten maken groter wordt, gaan ze meer van elkaar verschillen. De omvang die deze verschillen kunnen krijgen, blijkt duidelijk uit de schattingen van de declinatielijnen die zijn weergegeven in de Figuren 3a, b en c. De figuren tonen de lijnschattingen van drie beoordelaars van de uiting “Nederland loopt weer eens gelijk op met de Verenigde Staten van Amerika”. Eén van de beoordelaars liet beide declinatielijnen exact parallel aan elkaar lopen (Figuur 3a), een andere beoordelaar liet ze naar elkaar toe lopen (Figuur 3b) en een derde beoordelaar liet ze juist van elkaar af lopen (Figuur 3c).



Tijd


5,83


,00


Hertz


280


260


240


220


200


180


160


140


120


Figuur 3a.
 Parallel verloop van declinatielijnen
 
                (btop= -7.65, bbasis = ‑7.65, btop/bbasis =
      

 1.00)
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Figuur 3c.
 Divergerend verloop van declinatielijnen
     
 (btop = -2.55, bbasis = ‑8.50, btop/bbasis = 
  
  0.30)
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Figuur 3b. 
Convergerend verloop van
                                declinatielijnen (btop = -21.25, bbasis =
                                ‑3.12, btop/bbasis = 6.82)

Deze drie karakteriseringen van de declinatie van dezelfde uiting roepen de vraag op in hoeverre de notie declinatie een stilering is die bij iedere luisteraar toch iets anders in het gehoor kan liggen, en daarmee of het wel een kenmerk is van het spraaksignaal zelf. Want het idee van declinatie is dan wel onmisbaar gebleken voor het adequaat en natuurlijk genereren van artificiële spraak, maar de wijze waarop sprekers declinatie sturen en luisteraars declinatie percipiëren staat nog steeds ter discussie (Ladd, 1990).


Op basis van de instrumentele overwegingen ligt het voor de hand om de karakterisering van toonhoogte te baseren op het F0-maximum. De vraag doet zich dan voor of het voorbijgaan aan variatie in de declinatie niet resulteert in het uitsluiten van relevante informatie. Daar kan het volgende over gezegd worden. 


De richtingscoëfficiënt van de toplijn blijkt niet te correleren met het eindpunt ervan (r=.02, p=.89), maar wel met het beginpunt (r=-.41, p<.01); hetzelfde geldt voor de basislijn (eindpunt: r=-.12, p=.46; beginpunt: r=-.57, p<.001). De variatie in het verloop van een declinatielijn wordt dus het best benaderd door het beginpunt ervan.Op hun beurt blijken deze beginpunten weer sterk samen te hangen met de waarde van het F0-maximum (toplijn: r=.90, p<.001; basislijn: r=.77, p<.001). Met andere woorden, een belangrijk deel van de variatie in beide declinatielijnen kan worden teruggevonden in de variatie van het F0-maximum; dit geldt in sterke mate voor de toplijn, en in mindere mate voor de basislijn. We volstaan daarom met de piekwaarde om het toonhoogteverloop van de uiting als geheel te karakteriseren. We tekenen daarbij wel aan dat deze argumentatie uitsluitend geldig is voor voorgelezen spraak. In minder neutrale, emotioneel geladen spraak, blijkt het verloop van de basislijn een eigen informatieve lading te kunnen krijgen: variatie in de basislijn bij gelijkblijvende toplijn geeft aanleiding tot perceptie van verschillende emoties (zie bijv. Mozziconacci, 1995).


Het F0-maximum blijkt het best te beantwoorden aan de eisen voor een hanteerbaar en betrouwbaar criterium. Over de hoogte ervan bestaat tussen beoordelaars een sterke relatieve overeenstemming en ook absoluut zijn de onderlinge verschillen niet groot. Het kan op een verantwoorde wijze automatisch bepaald worden en de score staat los van de lengte van de uiting. Voor spontane, meer expressieve spraak leveren de declinatielijnen waarschijnlijk additionele informatie die noodzakelijk is om toonhoogte te karakteriseren. Voor voorgelezen spraakmateriaal is het F0-maximum echter een bruikbaar criterium.


Noot


* Met dank aan twee anonieme reviewers voor hun opbouwende opmerkingen bij de eerdere versie van dit artikel.
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