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Abstract 
In this article, a lexical corpus of a Bizkaian pitch-accent variety is taken as a basis for an analysis of the three acoustic features that 
determine the accentuation of a word. On the one hand, we measure the sound duration, the fundamental frequency, and the 
articulatory force or stress to check whether the number of syllables of the word, the presence of accent or lack of it, and the location 
of the accented syllable influence them. On the other hand, we want to know which of those three features have a greater influence on 
word accent. The analysis and the presentation of its results are organized in two levels: first, we look at the features of the word itself, 
and secondly, research is carried out at syllable-level. 

Laburpena 
Artikulu honetan Bizkaiko doinu azentudun barietate baten jasotako corpus lexikoa oinarritzat hartu dugu azentuari eragin 
diezaioketen hiru izari akustikoen azterketa egiteko. Alde batetik, iraupena, oinarrizko maiztasuna eta energia neurtu eta aztertu ditugu, 
berbaren silaba kopuruak, berba azentuduna edo azentu bakoa izateak eta azentua txertatuta dagoen silabaren egonguneak eragiten 
dieten ala ez ikusteko. Beste alde batetik, izari horietatik azentuari gehien eragiten diotenak zeintzuk diren jakin gura izan dugu. 
Azterketa eta beronen emaitzen aurkezpena maila bitan antolatuta aurkezten da; berbaren beraren izariak ikertzen dira batetik eta, 
berriz bestetik, silaba mailako ikerketa egingo da. 
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1. Sarrera 
Euskararen datu akustikoetan oinarritutako ikerketak 

azken urteetan arean gehitu diren arren, oraindino ezin 
esan dezakegu horiek asko direnik. Azentuaren 
korrelatu akustikoen gainekoak hazten hasi dira eta 
beharbada azkenetarikoa Hualde, Lujanbio eta 
Torreirak (2008) Goizuetako barietatean eginekoa izan 
da.  

Artikulu honetan azentuaren korrelatu akustikoak 
ikertu nahi dira Gatikako barietatean. Horretarako 
bertako euskaraz jasota daukagun corpus lexiko handia 
erabiliko dugu. Berba guztiak lehendik jasota eduki 
ditugu; helburua bertako soinu hiztegia egitea izan zen 
eta denak lekuko bakar batekin jaso ziren . 

Gauza jakina da Gatikako azentueran berba 
azentudunen eta azentu bakoen arteko bereizkuntza 
egiten dena (Gaminde 1992, 1997, 1998 eta 2004). 
Barietate honetako azentu eredua azaltzeko talde 
fonologikoa osatu ostean, berba azentu bakoetan, 
azentua azken silaban txertatzen da; berba azentudunak 
azentu lexikala beste edozein silabatan daukatenak dira. 
Laburtuta honela eman ditzakegu arauak: 

1. Talde fonologikoa osatu. 

2. Azentua taldearen azken silaban: 1] 

Gure azterketa honetarako bi, hiru eta lau silabako 
berbak erabili ditugu. Silaba azentudunaren 
egongunearen arabera, honelako aukerak dauzkagu: 

 

(1) Silaba biko azentu bakoak: 

burú, samé, miñé, santzó, uyé, begí, atzá, surré, 
moñó, trentzé, ulé, anké, berné, orpó, e.a. 

 

(2) Silaba biko azentudunak: 

pápu, mímpe, píste, súnde, súrpe, txánke, bárre, 
gústu, móko, kúre, gólpe, e.a. 

 

(3) Hiru silabako azentu bakoak: 

aurpegí, bixerrá, gorgollé, iduné, kokotá, musturré, 
okotzá, agiñé, espaná, txatxarrá, unkedé, negarrá, 
berbotza, durundé, saraté, arnasé, e.a. 

 

(4) Hiru silabako azentudunak: 

(4.a.) Azentua hasieran: 

ókospe, pómulu, sótena, txókiñe, bélarri, páusotza, 
óñaspi, sánkope, bésape, úkondo, bérbete, bérbitte, 
áskure, bómittu, e.a. 
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(4.b.) Azentua erdian: 

bekóki, bigóte, garúnek, matrálle, betúle, pestáñe, 
sursíllo, surtzíllo, erráye, erkóro, potxóle, biríki, puxíke, 
ampólle, arági, baltzúne, pustílle, lomútu, botíke, e.a.  

 

(5) Lau silabako azentu bakoak 

garrangillé, aginkedé, atzamarrá, ukubille, estegorrí, 
kuntzurruné, askordiñé, piltxikedé, sikatrise, 
txerpakadé, dardakadé, fregasiño, infesiño, kalenturé, 
gibelekó, perlesiñé, e.a.  

 

(6) Lau silabako azentudunak: 

(6.1.) Azentua lehen silaban: 

dámistiku, bésotako, léngusiñe, yáyegune, kákaraka, 
kúkurruku, kámpotarra, áreñegun, árterako, óstabere, 
átzeratu, áurreratu, kónturetu, mákiñetu, e.a.  

 

(6.2.) Azentua bigarren silaban: 

ibílkune, orkátille, eskúrturre, estómagu, bedárleku, 
erróparri, lotúkere, gosámena, esúngarri, amíllotxe, 
birégarro, sapáburu, amárratza, arránkari, barékille, 
epértargi, e.a. 

 

(6.3.) Azentua hirugarren silaban: 

erropéru, yesarléku, kandelére, mosumérke, 
patxalása, tiragóme, txirimbwélta, errespétu, juraméntu, 
monagíllo, sakristáne, sepultúre, alargúntze, astesántu, 
garixúme, txarribóde, e.a. 

 

Lana lau zatitan banatuta aurkezten dugu, bigarren 
atalean lana burutzeko erabili dugun metodologiaz eta 
corpusaren ezaugarriez jardungo dugu. Hirugarren 
atalean berben izari akustikoen datuak eta euron 
azterketa ikusiko ditugu. Laugarren atalean gauza bera 
egingo dugu baina silaben azterketari dagokionez. 
Azkenik, bosgarren atalean, ondorio orokorrak 
aurkeztuko ditugu. 

2. Metodologia 
Gure azterketa egiteko erabili dugun corpusa 1945 

berbak osatua da. Berbak bi, hiru eta lau silabakoak izan 
dira. Corpusean berba gehiago daukagun arren, lau 
silabatik gorako guztiak baztertu ditugu; era berean, 
berba barruan bokal bi elkarren ondoan dauzkatenak ere 
(biotza, mea, sear, e.a.) baztertu dira. 

Analisirako gogotan hartuko ditugun aldagaiak 
berben silaba kopurua (sil. ko., 1, taula eta 1. irudia), 
azentuduna izatea edo ez (azen., 2. taula eta 2. irudia) 

eta azentua txertatzen den silabaren kokapena (az. sil., 
3. taula eta 3. irudia). 

sil. ko. Maiztasuna % 
2 665 34,19 
3 918 47,20 
4 362 18,61 

1. Taula: Berben maiztasuna eta portzentajea silaba 
kopuruaren arabera. 
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3. irudia: Berben maiztasuna eta portzentajea silaba 
kopuruaren arabera. 

azen. Maiztasuna % 
bai 856 44,01 
ez 1089 55,99 

2. Taula: Berba azentudun eta azentu bakoen 
maiztasuna eta portzentajea. 
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4. Irudia: Berba azentudun eta azentu bakoen 
maiztasuna eta portzentajea. 

az. sil. Maiztasuna % 
1 351 18,05 
2 879 45,19 
3 568 29,20 
4 147 7,56 

3. Taula: Silaba azentudunaren egonguneen maiztasuna 
eta portzentajeak. 
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5. Irudia: Silaba azentudunaren egonguneen maiztasuna 
eta portzentajeak. 

Neurriak hartu ahal izateko lehenengo eta behin 
berba guztiak “praat” programarekin (Boersma, Paul & 
Weenink, David, 2009) markatu ditugu. Markak edo 
etiketak maila bitan ipini ditugu, berba mailan eta silaba 
mailan (4. eta 5. irudiak). 

Jakina denez, herskari eta afrikatuen kasuetan 
hasierako guneetan ezin jakin dezakegu hersketaren 
iraupena (ikus bitez 4. eta 5. irudiak); markak, hurrenez 
hurren, leherketa barraren eta frikazioaren hasieran 
ezarri ditugu.  

 

 

4. irudia: “pápu”. Hasierako herskariaren leherketa 
barra ikus daiteke. 

 

 

4. irudia: “txatxarra”.  

Azterketa egin ahal izateko berba bakoitzeko 
iraupena, oinarrizko maiztasuna eta energia neurtu 
ditugu. Neurriak automatikoki jaso ditugu script baten 
bidez (Lyko, 2008); beronek iraupena eta oinarrizko 

maiztasunaren eta energiaren batez bestekoak ematen 
ditu etiketak jarri diren bitarteko zatian. Kasu guztietan 
iraupen osoa (milisegundotan, ms), oinarrizko 
maiztasunaren edo f0ren minimoa, maximoa eta batez 
bestekoa (hertzetan, hz) eta energiaren minimoa, 
maximoa eta batez bestekoa (dezibeliotan, db) jaso 
ditugu. 

Aurreko lan batzuen aldean (Gaminde, 1992, 1994a 
eta 1994b), oinarrizko maiztasunari dagokionez, 
oraingo honetan batez bestekoak erabiliko ditugu, bai 
berba mailan bai silaba mailan. Aurreko behar horietan 
berba mailan gailurrak eta silaba mailan puntu baten 
neurtutako oinarrizko maiztasunak erabili ziren. 

Era honetara, jaso ditugun datuak hobeto aztertzeko 
eta azentuari eragiten dioten faktoreak agerian jartzeko, 
maila bitan aurkeztuko ditugu gure analisia; batetik, 
berba mailako azterketa egingo dugu eta, bestetik, 
silaba mailakoa. 

3. Berben azterketa 
Atal honetan jaso ditugun berben oinarrizko 

maiztasunaren eta energiaren neurriak eta euron 
azterketa emango ditugu. Gorago esaneko moduan, 
berbaren silaba kopurua, azentuduna izatea edo ez eta 
azentua txertatzen den silabaren kokagunea kontuan 
hartuko ditugu. Jaso ditugun kasu kopurua (N), batez 
bestekoa (X) eta desbideratze estandarra (SD) 
adieraziko ditugu. 

3.1. Oinarrizko maiztasuna 

Oinarrizko maiztasunaren datuak aurkezteko eta 
aztertu ahal izateko berbaren silaba kopuruaren arabera 
emango ditugu. Bestetik, berba azentuduna den edo ez 
bereiz ikusiko dugu. Hiru silabako eta lau silabako 
berbetan azentuaren kokagunea ere bereziko dugu. 

4. taulan eta 6. irudian ikusten den moduan, silaba 
biko berba azentudunek oinarrizko maiztasun apalagoa 
daukate azentu bakoek baino; batez bestekoen aldea 
7,45 hz.koa da. 

 
Azentuduna N X SD 
bai 206 137,32 5,74 
ez 459 144,47 5,88 

4. Taula: Silaba biko berba azentudun eta azentu bakoen 
oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 
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6. Irudia: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 

5. taulan eta 7. irudian hiru silabako berben 
oinarrizko maiztasunaren batez bestekoek erakusten 
dute berau altuagoa dela berba azentu bakoetan 
azentudunetan baino. Bestalde, berba azentudunetan 
azentuaren kokaguneak aldea eragiten du; hala, azentua 
lehen silaban txertatuta dagoenean, berbaren oinarrizko 
maiztasuna altuxeagoa da erdiko silaban kokatuta 
dagoenean baino. 

 
Azentuduna N X SD 

1 128 141,41 5,53 
bai 

2 307 138,49 5,45 
ez 483 146,52 5,92 

5. Taula: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 
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7. Irudia: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 

6. taulan eta 8. irudian ikusten den moduan, antzeko 
emaitzak ikusten ditugu. Berba azentudunen oinarrizko 
maiztasunaren batez bestekoa altuagoa da besteetan 
baino eta badirudi silaba azentudunaren egongunearen 
araberako alde txiki batzuk ere agertzen direla.  

Azentuduna N X SD 
1 17 141,99 5,7 
2 113 142,33 5,29 bai 
3 85 139,76 6,08 

ez 147 146,00 4,92 

6. Taula: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 
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8. Irudia: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen batez bestekoak. 

Laburbilduz, taulen emaitzak aztertzen baditugu 
kasu guztietan berba azentu bakoen oinarrizko 
maiztasunaren batez bestekoa altuagoa da berba 
azentudunena baino. Hau errez azaltzen da oinarrizko 
maiztasunaren ibiltartea ere handiago delako berba 
azentudunetan.  

7., 8. eta 9. tauletan eta 9., 10. eta 11. irudietan 
ibiltarteen emaitzak ikus daitezke. 

 
Azentuduna N X SD 
bai 206 62,23 12,98 
ez 459 42,97 15,39 

7. Taula: Silaba biko berba azentudun eta azentu bakoen 
oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 
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9. Irudia: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 

 
 
Azentuduna N X SD 

1 128 52,71 12,79 
bai 

2 307 61,13 10,80 
ez 483 43,16 13,33 

8. Taula: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 
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10. Irudia: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 

 
 
Azentuduna N X SD 

1 17 51,36 8,09 
2 113 52,78 15,70 bai 
3 85 57,42 13,38 

ez 147 42,65 15,56 

9. Taula: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 
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11. Irudia: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen oinarrizko maiztasunen ibiltarteak. 

Tauletan agertzen den moduan, berba azentu bakoen 
oinarrizko maiztasunaren ibiltartea txikiagoa da 
azentudunetan baino; gainera berba azentu bakoen 
ibiltartea antz antzekoa da, nahiz eta berbak silaba 
kopuru desberdinak eduki. Bestalde, berba azentudunen 
kasuan, ibiltartea erlazionatuta dago silaba 
azentudunaren egongunearekin (10. taula).  

Sil ko 2] 3] 4] 
2 62,23   
3 61,13 52,71  
4 57,42 52,78 51,36 

10. Taula: Berba azentudunen ibiltartea silaba 
azentudunaren egongunearen arabera. 

Silaba azentuduna azkenaurrekoa denean, badirudi 
berbaren silaba kopuruak ere eragiten diola oinarrizko 
maiztasunaren ibiltarteari (p = 0,002) 

3.2. Energia 

Oinarrizko maiztasunaren datuekin egin dugun 
moduan, energiaren gainean jaso ditugun datuak 
aurkeztuko ditugu jarraian. Berbaren silaba kopurua, 
azentuduna edo azentu bakoa den eta silaba 
azentudunaren kokapena ere bereiziko ditugu; 11., 12. 
eta 13. tauletan eta 12., 13. eta 14. irudietan erakusten 
dira emaitzak. 

Azentuduna N X SD 
bai 206 73,32 1,91 
ez 459 74,80 1,87 

11. Taula: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 
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12. Irudia: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 

Azentuduna N X SD 
1 128 74,13 1,85 

bai 
2 307 74,05 1,72 

ez 483 74,39 1,74 

12. Taula: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 
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13. Irudia: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 
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Azentuduna N X SD 
1 17 73,95 1,45 
2 113 74,49 1,52 bai 
3 85 74,56 1,6 

ez 147 75 1,46 

13. Taula: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 
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14. Irudia: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren batez bestekoak. 

Taulen emaitzak aztertzen baditugu, kasu guztietan 
berba azentu bakoen energia altuxeagoa da 
azentudunena baino; aldeak, berriz, oso apalak dira.  

Oinarrizko maiztasunarekin egin dugun moduan; 
14., 15. eta 16. tauletan eta 15., 16. eta 17. irudietan 
energiaren ibiltarteak ikus daitezke. 

Azentuduna N X SD 
bai 206 17,93 2,36 
ez 459 16,57 2,92 

14. Taula: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren ibiltarteak. 
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15. Irudia: Silaba biko berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren ibiltarteak. 

Azentuduna N X SD 
1 128 17,79 2,53 

bai 
2 307 17,91 1,88 

ez 483 17,13 2,32 

15. Taula: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren ibiltarteak. 

17,79
17,91

17,13

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

bai 1 bai 2 ez

 
16. Irudia: Hiru silabako berba azentudun eta azentu 

bakoen energiaren ibiltarteak. 
 
Azentuduna N X SD 

1 17 18,15 2,03 
2 113 18,19 2,32 bai 
3 85 17,91 2,04 

ez 147 16,97 2,23 

16. Taula: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren ibiltarteak. 
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17. Irudia: Lau silabako berba azentudun eta azentu 
bakoen energiaren ibiltarteak. 

Tauletan agertzen den moduan, aldeak oso txikiak 
diren arren, berba azentu bakoetan energiaren ibiltartea 
txikiagoa da osterantzean baino.  

4. Silaben azterketa 
Atal honetan aztertu ditugun 5055 silabaren 

emaitzak aurkeztuko ditugu. Lehenengo eta behin 
barietate honen lexikoan agertzen diren silaba motak eta 
euren ezaugarriak eta frekuentziak aztertuko ditugu. 
Ondorengo azpi-ataletan iraupena, oinarrizko 
maiztasuna eta energia ikertuko dira.  

Gure lexikoian agertu diren silaba motak aurkeztu 
baino lehen ohartarazi behar dugu irakurlea, izan ere, 
hemen agertzen diren silaba motek bertako ezaugarriak 
nahiko ondo islatzen badituzte ere, ez dituzte agortzen 
aukera guztiak. Batetik, silaba bateko berbarik ez dugu 
aztertu eta, bestetik, lexikora mugatu gara. Horren 
ondorioz, kodetan gertatzen diren kontsonante talde 
batzuk ez dira agertzen (bost, prest, e.a.) 
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Gure corpusean agertu diren silaba motak eta euren 
frekuentziak eta portzentajeak 17. taulan ikus daitezke 
(C kontsonantea, V bokala eta W edozein diptongo 
adierazteko erabiliko ditugu).  

Silaba mota Frekuentzia % 
CCV 83 1,64 
CCVC 27 0,53 
CCW 3 0,06 
CCWC 1 0,02 
CV 3577 70,76 
CVC 630 12,46 
CW 64 1,27 
CWC 18 0,36 
V 389 7,70 
VC 229 4,53 
W 24 0,47 
WC 10 0,20 

17. Taula: Silaba mota bakoitzaren frekuentzia eta 
portzentajea. 

Taulan ikusten den moduan %95,45a CV, CVC, V 
eta VC motek osatzen dute. CV da frekuentziarik 
altuena daukana (18. irudia). 
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18. Irudia: %95,45a biltzen duten silaba moten 
banaketa. 

Silabaren ohiko egitura eta beronen osagaiak 
gogotan hartzen baditugu, hots, hasiera, gunea eta koda 
aztertzen baditugu, jarraian aurkeztuko ditugun 
emaitzak ditugu. 

Hasiera hutsa izan daiteke %12,9n eta kontsonante 
bat edo bi ager daitezke. Kontsonante bakarra 
%84,85ean agertzen da eta kontsonante bi %2,25an 
(19.irudia).  
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19. Irudia: Hasiera moten banaketa. 

Kontsonante bakarrekoen kasuan, 18. taulako 
hedadura daukagu (denetara 4289 izan dira). 

Kontsonantea Frekuentzia % 
b 302 7,04 
d 314 7,32 
f 26 0,61 
g 283 6,60 
j 37 0,86 
k 469 10,93 
l 249 5,81 
ll 107 2,49 
m 221 5,15 
n 135 3,15 
ñ 86 2,01 
p 218 5,08 
r 292 6,81 
rr 276 6,44 
s 344 8,02 
t 500 11,66 
tt 56 1,31 
tx 127 2,96 
tz 143 3,33 
x 52 1,21 
y 52 1,21 

18. Taula: Hasierako kontsonanteen frekuentziak eta 
portzentajeak. 

Kontsonanteen %54,01 ahostunak dira eta %45,98 
ahoskabeak. Artikulatzeko moduei bagagozkie, 
herskariak %51,15ean erabiltzen dira (hauen barnean 
hurbilkariak ere kontatzen dira), sudurkariak 
%10,31ean, frikariak %10,7an, albokariak %8,3an, 
dardakariak %13,24ean eta afrikatuak %6,3an. Azkenik 
artikulaguneei begira, ezpainkariak %17,28an agertzen 
dira, horzkariak %19,58an, albeolareak %36,05ean, 
sabaikariak %8,7an eta belareak %18,4ean; aurreko 
kontsonanteak askoz gehiagotan erabiltzen dira 
atzekoak baino. 

Lexikoan agertu zaizkigun hasierako kontsonante 
taldeen frekuentziak eta bakoitzaren portzentajeak 19. 
taulan agertzen dira. “r”rekin egiten diren taldeak 
ugariagoak dira (%84,21) “l”rekin egiten direnak baino 
(%15,79). 
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CC taldeak Frekuentzia % 

bl 1 0,88 
br 18 15,79 
dr 4 3,51 
fl 2 1,75 
fr 10 8,77 
gl 1 0,88 
gr 6 5,26 
kl 2 1,75 
kr 3 2,63 
pl 12 10,53 
pr 11 9,65 
tr 44 38,60 

19. Taula: Hasierako kontsonante taldeen banaketa. 

Guneetan bokal hutsak (%97,62), beheranzko 
diptongoak (%1,92) eta goranzko diptongoak (%0,45) 
agertzen dira. Bokalen frekuentziei bagagozkie (20. 
irudia), “a” %28,98ean erabiltzen da, “e” %27,8an, “i” 
%15,08an, “u” %14,41ean eta “o” %13,74ean.  
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20. Irudia: Bokalen agerpen maiztasunak. 

20. eta 21. tauletan beheranzko eta goranzko 
diptongoen agerpen maiztasunak erakusten dira. 

 i u 
a 23,71 31,96 
e 7,22 8,25 
o 28,87 - 

20. Taula: Beheranzko diptongoen agerpen 
maiztasunak. 

 a e i o u 
j 13,04 8,70 - 17,39 4,35 
w 30,43 21,74 - - 4,35 

21. Taula: Goranzko diptongoen agerpen maiztasunak. 

Kodak hutsak izan daitezke (%81,9) edo 
kontsonante bat ager daiteke (%18,1). “k” kontsonantea 
oso gutxitan agertu zaigu lexikoan, plural gisa 
erabiltzen diren berba batzuetan, “p” eta “t” behin ere 
ez zaizkigu agertu; silaba bakarreko berba batzuetan “p” 
erabiltzen da (ap, eup) eta “t” kasu askotan agertzen den 
arren, lexikoan ez dauka maiztasunik. Gainerako 

kontsonanteak “l”, “n”, “rr” eta “s” dira. 21. irudian 
euron frekuentzien portzentajeak ikus daitezke 
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21. Irudia: Kodetan agertzen diren kontsonanteen 
maiztasunak. 

Azkenik esan ze, 5055 silaba horietatik oinarrizko 
maiztasunik gabe agertzen direnak, ahoskabetu 
direlako, kendu egin ditugula azterketa akustikoaren 
emaitzak aurkezteko. Horren ondorioz silaba kopurua 
5038koa izango da. 

4.1. Iraupena 

Lehengo eta behin logikoa da pentsatzea silabaren 
iraupena beronek daukan segmentu kopuruaren arabera 
aldatuko dela. 22. taulan eta 22. irudian silaba mota 
bakoitzeko batez bestekoak erakusten dira. 

Silaba mota N X 
CCV 83 172 
CCVC 27 217 
CCW 3 263 
CCWC 1 290 
CV 3577 166 
CVC 630 194 
CW 64 192 
CWC 18 217 
V 389 73 
VC 229 129 
W 24 115 
WC 10 158 

22. Taula: Silaba mota bakoitzaren kopurua eta 
iraupenaren batez bestekoa. 
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22. Irudia: Silaba mota bakoitzaren iraupenaren batez 
bestekoa. 

Hala ere, azentuak, azentuaren egonguneak eta 
berbaren silaba kopuru osoak zenbateraino eragiten 
dion ikusiko dugu jarraian. Iraupenari dagozkion datu 
horiek 23., 24. eta 25. tauletan ikus daitezke berbaren 
silaba kopuruaren arabera; gogotan hartu behar da 
hasierako herskarien eta afrikatuen kasuan gorago esan 
duguna. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 
hasiera 434 143,50 48,48 180 170,78 52,45 
amaiera 191 192,83 36,37 422 229,34 39,30 

23. Taula: Silaba biko berben silaben iraupena. 

Silaba azentuduna izateak eta hasieran edo amaieran 
egoteak eragiten diote iraupenari. Hala bada, hasierako 
silaba azentudunak 27 ms. luzeagoak dira eta 
amaierakoak 37 ms. azentu bakoak baino. 
Egongunearen arabera antzera gertatzen da, azentu bako 
silabetan amaierakoak 49 ms. luzeagoak dira 
hasierakoak baino eta azentudunetan 59 ms. (23. 
irudia). 
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23. Irudia: Silaba biko berben silaben iraupena. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 718 119,40 44,34 116 129,91 50,64 
erdian 570 153,81 37,89 279 170,43 36,27 
amaiera 399 184,76 33,16 452 209,47 34,50 

24. Taula: Hiru silabako berben silaben iraupena. 

Hiru silabakoetan gauza bera ikus dezakegu; 24. 
irudian azentudun eta azentu bako irizpidearen 
araberako aldeak ikus ditzakegu silabaren egongunearen 
arabera. 
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24. Irudia: Hiru silabako berben silaben iraupena. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 303 103,73 37,85 15 119,33 22,65 
erdian1 216 132,27 32,43 104 143,94 29,92 
erdian2 247 141,54 32,93 73 161,23 31,01 
amaiera 192 187,29 37,75 127 185,28 31,17 

25. Taula: Lau silabako berben silaben iraupena. 

Azentudun eta azentu bakoen arteko aldea 
amaierako silaban baino ez zaigu aldatuta agertzen. (25. 
irudia). 
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25. Irudia: Lau silabako berben silaben iraupena. 

CV silaba mota da maiztasunik handiena daukana 
(3577, %70,76). 26. taulan ikus dezakegu berbaren 
silaba kopuruaren arabera, azentudun azentu bako eta 
silaba azentudunaren egongunearen arabera zelan 
aldatzen den. 
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 Azentuduna 
Sil. ko. Egongunea Ez Bai 

hasieran 142 140 
2 

amaieran 189 226 
hasieran 122 126 
erdian 140 156 3 
amaieran 183 208 
hasieran 115 112 
erdian1 124 136 
erdian 2 137 154 

4 

amaieran 186 185 

26. Taula: CV silaba motaren iraupen batez bestekoak 
aldagaien arabera. 
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26. Irudia: CV silaba motaren iraupen batez bestekoak 

aldagaien arabera. 
 

26. taulako eta 26. irudiko emaitzek argi erakusten 
dute azentuduna izatea baino eragingarriagoa dela 
silabaren egongunea. Beraz esan dezakegu hiru faktorek 
eragina eduki arren, silaba mota eta egongunea 
eragingarrienak direla. 

4.2. Oinarrizko maiztasuna 

Oinarrizko maiztasunaren datuak 27., 28. eta 29. 
tauletan erakusten dira berbaren silaba kopuruaren 
arabera. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 434 140,29 7,93 180 155,75 9,29 
amaiera 191 121,10 8,54 422 147,08 6,79 

27. Taula: Silaba biko berben silaben oinarrizko 
maiztasunak. 
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27. Irudia: Silaba biko berben silaben oinarrizko 
maiztasunak. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 718 141,38 8,66 116 157,73 8,29 
erdian 570 147,50 8,20 279 155,20 7,14 
amaiera 399 125,56 8,92 452 148,33 6,56 

28. Taula: Hiru silaba berben silaben oinarrizko 
maiztasunak. 
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28. Irudia: Hiru silaba berben silaben oinarrizko 
maiztasunak. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 303 140,85 8,30 15 157,45 8,12 
erdian1 216 146,28 6,94 104 156,50 7,64 
erdian2 247 145,15 9,22 73 153,19 7,53 
amaiera 192 131,20 10,40 127 145,86 6,58 

29. Taula: Lau silaba berben silaben oinarrizko 
maiztasunak. 
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29. Irudia: Lau silaba berben silaben oinarrizko 

maiztasunak. 
 

Kasu guztietan silaba azentudunen oinarrizko 
maiztasunaren batez bestekoa altuagoa da azentu 
bakoena baino. 30. irudian ikusten den moduan, silaba 
azentu bakoen oinarrizko maiztasunaren batez bestekoa 
berbaren silaba kopuruak eta egonguneak eraginekoa 
da; berba hasieran altuagoa da amaieretan baino eta 
gorengo mailak berba barruko silabetan hartzen dituzte. 
Gogotan hartu behar da amaierako silabak 
azentudunaren osteko beherakadarekin lotzen direla eta, 
era berean, erdiko silabetako oinarrizko maiztasunak 
hasiera osteko gorakadarekin lortzen direla.  
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30. Irudia: Silaba azentu bakoen oinarrizko maiztasuna 
egongunearen arabera. 

31. irudian ikusten den moduan, silaba 
azentudunetan, amaierako egonguneko silabek 
oinarrizko maiztasun baxuagoa daukate osterantzekoek 
baino; hau gertatzen da berba azentu bakoetan eta 
erlazionatuta dago mota honetako berbetan gertatzen 
den oinarrizko maiztasun ibiltarte apalarekin. Hasierako 
silaba azentudunek f0rik altuena daukate, erdiko 
egonguneetan f0a apalduz doa amaierara hurbiltzen den 
heinean. 
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31. Irudia: Silaba azentudunen oinarrizko maiztasuna 
egongunearen arabera. 

4.3. Energia 

Energiari dagozkion datuak 30., 31. eta 32. tauletan 
ematen ditugu berbaren silaba kopuruaren arabera. 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 

hasiera 434 75,85 2,25 180 76,78 2,11 
amaiera 191 70,81 2,80 422 74,27 2,32 

30. Taula: Silaba biko berben silaben energiaren batez 
bestekoak . 
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32. Irudia: Silaba biko berben silaben energiaren batez 
bestekoak . 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 
hasiera 718 75,98 2,44 116 77,51 2,05 
erdian 570 74,64 2,95 279 75,35 2,77 
amaiera 399 72,05 2,40 452 73,72 2,24 

31. Taula: Hiru silabako berben silaben energiaren 
batez bestekoak . 
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33. Irudia: Hiru silabako berben silaben energiaren 
batez bestekoak . 

 Ez Bai 
 N X SD N X SD 
hasiera 303 76,07 2,36 15 77,13 2,05 
erdian1 216 75,52 2,98 104 75,88 3,16 
erdian2 247 75,20 2,98 73 75,86 2,73 
amaiera 192 72,44 2,41 127 74,09 1,91 

32. Taula: Lau silabako berben silaben energiaren batez 
bestekoak . 
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34. Irudia: Hiru silabako berben silaben energiaren 
batez bestekoak . 

Silaba azentudunen energiaren batez bestekoak 
altuagoak dira azentu bakoenak baino kasu guztietan. 

Oinarrizko maiztasunaren batez bestekoetan legez, 
energiaren kasuan silaben egonguneak energiari 
eragiten dio. 35. irudian erakusten den moduan, silaba 
azentu bakoetan hasierako egonguneetan dauden silaben 
energiaren batez bestekoa altuagoa da; lau silabako 
berben kasuan argi ikusten den moduan, amaierarantz 
doan heinean energia apalduz doa. 
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35. Irudia: Silaba azentu bakoen energiaren batez 
bestekoak egonguneen arabera. 

36. irudian ikusten den legez, silaba azentudunetan 
gauza bera daukagu, silaben egonguneari dagokionez. 
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36. Irudia: Silaba azentudunen energiaren batez 
bestekoak egonguneen arabera. 

5. Ondorioak 
Berba mailan egin berri ditugun oinarrizko 

maiztasunaren eta energiaren azterketen emaitzak 
laburbilduz; argi ikusten dugu oinarrizko maiztasuna 
garrantzitsuagoa dena energia baino berba azentudun 
eta azentu bakoen bereizkuntzan.  

Oinarrizko maiztasunari dagokionez, berba azentu 
bakoek batez besteko altuagoa daukate azentudunek 
baino; hau gertatzen da oinarrizko maiztasunaren 
ibiltartea apalagoa delako kasu hauetan besteetan baino 
(ikusi 37., 38. eta 39. irudiak). Bestalde, oinarrizko 
maiztasunaren ibiltartea erlazionatuta dago silaba 
azentudunaren egongunearekin eta neurri apalagoan 
berbaren silaba kopuru osoarekin. 
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aurpegí

aur pe gí  

37. Irudia: “aurpegí” berba azentu bakoaren oinarrizko 
maiztasuna. 

matrálle

ma trá lle  

38. Irudia: “matrálle” berba azentudunaren oinarrizko 
maiztasuna. 

bélarri

bé la rri
 

39. Irudia: “bélarri” berba azentudunaren oinarrizko 
maiztasuna. 

Energia oso alde txikiekin agertzen da; hala ere, 
azentu bakoen batez bestekoa, altuagoa da, osterantzean 
baino. 

Silaben azterketaren arabera atera dezakegun lehen 
ondorioa zera da, hots, silaba azentuduna luzeagoa, 
altuagoa eta indartsuagoa dela (33. taula).  

 Azentudunak Azentu bakoak 
Izaria X SD X SD 
Iraupena 190,54 49,99 146,07 48,2 
F0 151,07 8,4 139,14 11,75 
Energia 74,94 2,68 74,66 3,1 

33. Taula: Silaba azentudunen, 1768, eta azentu bakoen, 
3261, izari akustikoen emaitzak. 

ANOVAren analisia eginda iraupena eta oinarrizko 
maiztasuna baino ez daude guztiz erlazionatuta 
azentudun silabarekin (p = 0,000; iraupenaren kasuan p 
= 5,6E-18 eta oinarrizko maiztasunarenean p = 2,2E-
20); energiak ez dio eragiten azentudun silabari (p = 1). 
Hala ere, neurri desberdinez bada ere, izari guztiei 
eragiten diete berba barruko silabaren egonguneak eta 
berbaren silaba kopuruak. 
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