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Geluidsanalyse: de Hollandse en de Marokkaanse [z]

een beknopte handleiding voor het werken met PRAAT

Werken met PRAAT

PRAAT is een programma dat werd ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel het is gemaakt om spraak te analyseren, heeft het programma vele

toepassingen. Zo gebruiken Leidse wetenschappers het programma om

vogelgeluiden te analyseren. Het gaat te ver om hier op alle  mogelijkheden in te

gaan. Wel kunnen we je op weg helpen om PRAAT te gebruiken voor je eigen

straattaal-onderzoek.

Mocht je na het lezen van deze handleiding meer willen weten over de

mogelijkheden van PRAAT die hier niet besproken worden — als je bijvoorbeeld

muziekbestanden omgekeerd af wil spelen om uit te vinden of er satanische teksten

op staan — kijk dan in de manual van het programma.

Wat heb je nodig?

• Een geprinte versie van deze handleiding.

• Het programma PRAAT. Gratis te downloaden van http://www.praat.org/.

• Een microfoon die is aangesloten op je computer, of een interne microfoon.

Zorg ervoor dat er niet teveel achtergrondgeluid is (een tikkende klok kan al

heel storend zijn).

• Iemand die je kan helpen wanneer zich problemen voordoen. Als je een

opname hebt gemaakt met een recorder, moet je ervoor zorgen dat deze door

PRAAT kan worden gelezen. Lukt dit niet, vraag dan om hulp. In deze

handleiding gaan we ervan uit dat je de opname met een interne of externe

microfoon bij je computer maakt.

• Enige kennis van spraakklanken. Wat is geluid eigenlijk? Hoe komt het dat we

de verschillende klanken – klinkers en medeklinkers – van elkaar kunnen

onderscheiden? Kijk eens op de volgende websites:

Over geluid en spraakklanken:

http://www.let.leidenuniv.nl/baai/gsl/spraak/

Inleiding tot spraakanalyse:

http://mi.eng.cam.ac.uk/~ajr/SpeechAnalysis/SpeechAnalysis.html

Over spraakklanken:

http://www.mbfys.kun.nl/mbfys/education/medical/webteach/schakelblok/spee

ch/signaal.htm
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Wie vraag je voor de opname?

Vraag aan vier personen of ze een woord dat begint met een z willen inspreken.

Kies bij voorkeur sprekers die zoveel mogelijk met elkaar gemeen hebben, zodat je

de gegevens goed kunt vergelijken. Als je kan kiezen, vraag dan drie sprekers van

dezelfde sekse die ongeveer even oud zijn en in dezelfde omgeving zijn opgegroeid

in Nederland of Marokko.

De sprekers moeten ook in bepaalde opzichten van elkaar verschillen. Twee

personen met het Marokkaans als moedertaal moet het woord 'zamel' uitspreken

met een onvervalst Marokkaanse [z]. Twee anderen moeten van huis uit

Nederlands spreken maar een Marokkaans accent zo goed mogelijk nadoen. De

derde persoon moet iemand zijn met het Nederlands als moedertaal die een

gelijksoortig woord in het Nederlands uitspreekt, bijvoorbeeld 'zaken'.

Hoeveel opnames maak je?

Maak van iedere spreker drie opnames van hetzelfde woord. Zorg ervoor dat de

woorden steeds in hetzelfde tempo worden uitgesproken.

Een geluid-bestand maken, opslaan en lezen

• Open het programma PRAAT.

• Klik in het hoofdmenu op 'New' en dan op 'Record mono Sound'. Lukt dit niet,

probeer dan 'Record stereo Sound'. Het venster van de SoundRecorder springt

naar voren.

• Vink aan welk type microfoon je gebruikt (intern of line in).

• Vink aan 'Sample rate' 44100. Dit zorgt voor een opname van cd-kwaliteit.

Wil je de sample rate toch lager zetten, blijf die sample rate dan wel

consequent gebruiken! Om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen

vergelijken, moeten de instellingen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

• Gebruik je een Apple computer, dan zie je de meter al uitslaan voordat je met

opnemen begint. Bij andere computers gebeurt dat pas als je op 'Record' klikt.

• Haal diep adem en klik op 'Record'.

• Zeg voor de oefenopname driemaal achter elkaar 'zamel'.

• Klik op 'stop'. Als je vergeet op 'stop' te klikken en per ongeluk direct op 'close'

klikt, sluit het venster en is je opname verloren. Klik dus op 'stop' en

vervolgens op 'save'.

Maak je een stereo opname, kies dan voor 'Save left channel' of 'Save right

channel'. Het maakt niet uit welke van de twee opties je kiest.

• In het venster 'Praat objects' verschijnt nu een Sound bestand, dat heet

bijvoorbeeld 'Sound left'. Klik in dit venster op 'Rename' en typ een naam die je
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later makkelijk weer terug kunt vinden, bijvoorbeeld 'zamel Anas' of 'zamel

Siebren'.

• Wanneer je PRAAT direct na het opnemen afsluit, gaat het opgeslagen bestand

alsnog verloren. Om dat te voorkomen selecteer je het bestand en klik je in het

hoofdmenu op 'Write' en dan op 'Write to text file'. Sla het bestand op,

bijvoorbeeld als 'zamel Anas.Sound'. Nu kun je PRAAT met een gerust hart

afsluiten (je hoeft niet steeds af te sluiten na het maken en het bewaren van

een opname, we leggen hier alleen even uit wat er gebeurt als je het wel doet).

• Open PRAAT opnieuw en kies in het hoofdmenu 'Read' en vervolgens 'Read

from file...'.

• Open het bestand dat je wil bekijken. De naam van dit bestand verschijnt in het

venster 'Praat objects'.

• Klik in dit venster op 'Edit'. Een derde venster springt tevoorschijn, waarin na

enig wachten een grafiek verschijnt van de opname die je hebt gemaakt.

Wat zie je allemaal?

Je ziet een venster dat horizontaal verdeeld is in twee helften. De bovenste helft

toont een grafiek die de frequentie weergeeft van de klanken die je hebt

opgenomen. Als het goed is zie je een min of meer rechte lijn, die wordt

onderbroken door samengepakte uithalen naar boven en naar beneden. De grote

uithalen, dat zijn de klinkers.

Figuur 1: het Edit-venster van PRAAT
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Door het midden loopt een rode stippellijn. Deze kun je met een muisklik

verplaatsen.

• Hou de muis ingedrukt en sleep ermee, zodat je een gedeelte van de grafiek

selecteert. Dat gedeelte kleurt lichtblauw (mac) of lichtroze (pc).

• Beluister de selectie door op het grijze balkje er direct onder te klikken. Zorg

ervoor dat het geluid hard genoeg staat zodat je het goed kunt horen.

De gedeelten links en rechts van de selectie kun je apart beluisteren door te

klikken op de grijze balkjes er direct onder.

• Klik op een van de onderste twee grijze balken om het hele zichtbare gedeelte

af te spelen, of de opname in zijn geheel.

• Bekijk de selectie van dichtbij. Klik links onderaan van het venster op 'sel' (van

'selection'). Zoom nog verder in door linksonder te klikken op 'in'. Je ziet nu

heel precies een grafische weergave van de geluidsgolven. De verschillende

klanken kun je zo goed met elkaar vergelijken. Een klinker ziet er anders uit

dan een medeklinker, een Marokkaanse 'z' ziet er anders uit dan een Hollandse

'z'.

• Zoom weer uit door links onderaan van het venster op 'out' te klikken. Bekijk

het geheel door te klikken op 'all'.

In de onderste helft worden drie grafieken over elkaar heen afgebeeld. De

lichtblauwe streepjes geven de grondtoon aan van de klank, de rode stipjes de

boventonen, de gele streepjes de intensiteit.

• Met deze instellingen worden de boventonen getoond die liggen tussen 0 Hz en

5000 Hz (lees af links op de verticale as).

• De grondtonen van menselijke spraak liggen meestal tussen 75 en 500 Hz (lees

af rechts op de verticale as).

• De intensiteit, weergegeven door de gele streepjes, is een weergave van het

aantal dB. De standaardweergave ligt tussen de 50 en 100 dB (lees af rechts op

de verticale as).

• Zie je geen van de grafieken, klik dan op 'View' en dan op 'Show analyses...'.

• Vink alle opties aan en klik 'OK'.

Illustreer je werkstuk met afbeeldingen uit PRAAT

• Er zijn meerdere manieren om een grafiek van praat in een Word-document

terecht te laten komen. Hieronder geven we je één mogelijkheid.

• In het venster 'Praat picture' zie je een blauw (mac) of roze (pc) kader waarvan

je met de muis de afmetingen kunt aanpassen. In dat kader ga jij een gedeelte

van de door jou gemaakte grafiek plakken.

• Selecteer een bestand uit het venster 'Praat objects'.

• Klik in datzelfde venster op 'Edit'.
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• Bepaal waar in de grafiek de klank [z] zich bevindt.

• Selecteer dat stuk en schrijf de tijdscoördinaten op. Dat zijn de rode cijfertjes

die je bovenaan kunt aflezen.

• Klik in het venster 'Praat objects' op 'Draw...'.

• In het venster dat nu op het scherm komt vul je de coördinaten in bij 'Time

range'. (Wil je in plaats van een fragment de hele grafiek overnemen, laat dan

bij de coördinaten 0.0 en 0.0 staan.)

• Klik op 'OK'.

De afbeelding verschijnt in het venster 'Praat picture' binnen het blauwe of roze

kader.

• In dit venster klik je op 'File'.

• Kies 'Write to EPS file'. Een EPS bestand (EPS staat voor 'Encapsulated

PostScript') kun je opslaan als jpg of img. Bestanden met een dergelijke

extensie kun je plakken in Word.

De opname analyseren

Leg de plaatjes van alle [z]-klanken naast elkaar, geordend naar spreker. Om aan

te geven waar je op moet letten bij de analyse, vertellen we iets over [s]- en [z]-

klanken.

De [z]-klank en de [s]-klank lijken best veel op elkaar. Dat komt doordat de mond

in dezelfde stand staat bij het maken van deze klanken. Er zijn echter ook

verschillen waar te nemen. Die verschillen kun je zichtbaar maken met behulp van

PRAAT.

Figuur 2: links een SSS, rechts een ZZZ
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In Figuur 2 zie je duidelijke verschillen tussen een SSS en een ZZZ. De SSS is veel

luider dan de ZZZ en geeft een chaotischer beeld. Bij de ZZZ zie je de boventonen

heel duidelijk in geordende strepen staan. Voel maar eens aan je strottehoofd

terwijl je een [s] zegt en terwijl je een [z] zegt. In het laatste geval voel je je

stembanden trillen, in het eerste geval voel je geen beweging. In het bovenstaande

voorbeeld duren deze klanken ongeveer even lang, maar in lopende spraak duurt

de [s] langer dan de [z]. Veel Nederlanders spreken de s en de z bijna hetzelfde

uit. Een 'echte' [z] is stemhebbend, dat wil zeggen dat deze klank wordt gevormd

met trillende stembanden. Een [s] daarentegen is stemloos. Leg twee vingers op je

strottehoofd om het verschil te voelen.

Nu komt het: waarin verschillen de Nederlandse, de Marokkaanse en de imitatie-

Marokkaanse z-klanken van elkaar? Let op duur, volume, regelmaat, grondtoon,

boventonen et cetera.

Veel succes!


