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Abstract 
The aim of this paper is to analyse the articulatory and acoustic properties of sibilants (fricatives and affricates) in Lekeitio Basque. 

We have chosen this particular variety of Basque because the dialect spoken by young people in Lekeitio is really rich for these 

specific sounds. As it will be shown during this work, we have tried to analyse all the properties we could. On the other hand, we have 

also taken into account the role that gender could play in the production of these sounds. This paper is divided in 6 parts. First of all we 

provide an introduction followed by the methodology used to carry out this study. In section 3 and 4, we present the results of the 

articulatory analyse and the acoustic results respectively. In section 5 we analyse the influence of the gender of our informants in their 

acoustic properties of some sounds. Finally, we summarise all the results. 

Laburpena 
Lan honen helburua Lekeitioko euskararen txistukarien (frikarien eta afrikatuen) ezaugarri artikulatorioen eta akustikoen azterketa 

egitea da. Bizkaiko gazteek gaur egun egiten dituzten barietateetan Lekeitiokoak aberastasun handia dauka arlo honetan, horregatik 

aukeratu dugu. Lanean zehar ikusiko den moduan, bai azterketa artikulatorioan bai azterketa akustikoan, ahalik eta ezaugarri gehien 

aztertzen ahalegindu gara. Bestalde, soinuen gauzapenean informatzaileen sexuak eduki dezakeen eragina ere ikertu dugu. Lana sei 

ataletan banatuta aurkezten dugu. Sarreraren ostean, bigarren atalean datuak jasotzeko eta aztertzeko erabili dugun metodologiaz 

jardungo dugu. Hirugarren atalean azterketa artikulatorioaren emaitzak aurkeztuko dira. Laugarren atalean azterketa akustikoa 

emaitzak agertuko dira. Bosgarren atalean, soinu batzuen ezaugarri akustikoetan informatzaileen sexuaren balizko eragina erakutsiko 

da. Azkenik, seigarren atalean, ondorioak laburbilduko dira. 
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1. Sarrera 

Lan honen helburu nagusia Lekeitioko txistukarien 
deskripzio artikulatorioa eta akustikoa egitea da. 
Deskripzio akustikoan soinuak ondoen bereizten 
dituzten ezaugarriak agirian utzi nahi ditugu. Aldi 
berean, sexuak soinuen ezaugarriei zertan eragin 
diezaiekeen ikusiko dugu. 

Aztertzera goazen Bizkaiko iparraldeko kostaldeko 
herri honetako txistukarien azterketa artikulatorioa eta 
akustikoa egin aurretik, txistukariez orain artean 
esandakoak aztertuko ditugu. Izan ere, badira argitu 
beharreko zenbait puntu. 

Frikariak eta afrikatuak izendatzeko terminoetatik 
has gaitezen, soinuok  deskribatzeko izen ezberdinak 
erabili izan baitituzte autoreek azterketa fonetiko zein 
artikulatorioetan. Afrikatu hobikari bizkarkari 
ahoskabetzat hartzen dute /t  / Oñederra (2004) eta 
Pagolak (1992); Hualdek (2003), berriz, bereziki 
laminar izatea aipatzen du (Voiceless lamino-alveolar 
affricate). Aldiz, Afrikatu aurre-sabaikari ahoskabetzat 
hartzen dute /tʃ/ Oñederrak (2004) eta Hualdek eta Ortiz 
de Urbinak (2003); Pagolak (1992) sabaikotzat jotzen 
du eta Yárnozek (2001) Bortzirietan egindako lanean 
albeolo sabaikaritzat. Guk lan honetan /t  /-ri laminarra 
eta /tʃ/-ri aurre-sabaikaria erabiliko ditugu. 

 

Euskarazko literaturan frikariak afrikatuak baino 
gehiago aztertu izan dira. Hauen artean, batez ere, 
txistukariak. Urrutia eta lagunek, esate baterako, 
txistukariak aztertu zituzten Bizkaian, Gipuzkoan eta 
ekialdean (1988, 1989, 1991) eta Yárnoz-ek 
Bortzirietan (2002). Yárnozen esanetan, txistukariak 
euskararen ezaugarri berezia dira inguruko hizkuntzekin 
alderatuz gero. Izan ere, euskaraz sei fonema txistukari 
ahoskabe ditugu. 

Zenbait euskal hizkeratako txistukariak ere aztertu 
izan dira. Gamindek (2007) frikari eta afrikatuen 
espektroak aztertu zituen. Gamindek eta lag.ek (2012) 
Bermeotarren ekoizpenetan sakondu zuten. Gamindek 
eta lag.ek (2013), ostera, Bizkaiko neska gazteen 
kontsonante afrikatuen izari akustikoak aztertu zituzten. 

Txistukarien deskribapen hutsez aparte, berauen 
gertaera fonologikoak ere aztertu izan dira. Esate 
baterako Hualdek (2010) txistukarien neutralizazioa 
aztertu izan du, euskaldunon seseo eta tzetzeo 
fenomenoak deskribatuz, edo Gamindek (2003) 
Mungialdeko herskarien eta afrikatuen arteko 
txandaketa aztertu zuen. 

Lekeitioko hizkeraz ere egin dira zenbait azterketa. 
Esate baterako Zubillagak eta Gamindek (2010) 
hizkuntza bariazioari lotuago /t/-ren palatalizazioa 
aztertu zuten Lekeition, adina eta generoa kontuan 
hartuz [tʃ] ala [c] ekoizten zuten ikusteko. 
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Guk Lekeitioko barietatea aukeratu dugu, 
mendebaldeko gainerako barietateetan ez bezala, 
afrikatu ahostun bi dauzkalako, hau da, sail bi hauetan 
zazpi soinu mota desberdin agertzen direlako (Hualde 
eta lag. 1994: 14-17; Hualde eta Ortiz de Urbina, 2003: 
26). Hualde eta lag.en lanean (1994) ondoko soinuok 
agertzen dira Lekeitioko euskalkiko txistukari gisa: [t  ], 
[tʃ], [d  ], [  ], [ʃ] eta [ʒ]; non [  ] fonemaren alofonoa den 
[ʃ], palatalizazio guneetan bakarrik gertatzen baita, eta 
onset gunean bakarrik gertatzen den [ʒ] fonemaren 
alofono afrikatua den [d  ] esaldi hasieretan eta 
sudurkarien ostean. 

Lekeitioko barietateak dituen hotsak zein diren 
deskribatu izan den arren, orain artean ez da 
deskribapen artikulatorio eta akustiko zorrotzik egin. 
Horretantxe arituko gara lan honetan. Horretarako, 
Hualde eta lag.ek (1994) deskribatutako lekeitiarrek 
ekoizten dituzten [  ], [ʃ] eta [ʒ] frikariak; [tʃ] eta [   ] 
afrikatu ahoskabeak eta [dʒ] eta [d  ] afrikatu ahostunak 
aztertuko ditugu. Era berean, generoak soinuon 
ekoizpenean eragin ditzakeen aldeak zein diren 
zehaztuko dugu. 

Lana sei ataletan banatuta aurkezten dugu. Sarrera 
honen osteko bigarren atalean datuak jasotzeko eta 
aztertzeko erabili dugun metodologiaz jardungo dugu. 
Hirugarren atalean azterketa artikulatorioaren emaitzak 
aurkeztuko dira. Laugarren atalean azterketa 
akustikoaren emaitzak agertuko dira. Bosgarren atalean 
soinu batzuen ezaugarri akustikoetan informatzaileen 
sexuaren balizko eragina erakutsiko da. Azkenik, 
seigarren atalean, ondorioak laburbilduko dira. 

2. Metodologia 

Lekeitioko txistukariak aztertzeko 21 eta 33 urteko 
lekuko emakumezko bi eta 22 urteko gizonezko bat 
grabatu dira. Hirurak ere lekeitiarrak dira jaiotzez

1
.  

Lekukoek hurrengo hitzok ekoitzi behar izan 
zituzten, bakoitza hiru aldiz, bideoz grabatuak izan 
zitezen: 

Frikaridunak 

[a  a], [kaʃa] eta [iʒa] 

Afrikatu ahoskabedunak 

[gatʃa] eta [gat  a] 

Afrikatu ahostundunak 

[dʒan] eta [d  aŋga] 

Azterketa artikulatorioa egin ahal izateko 
palatografia estatikoak, linguogramak eta bideo 
grabazioak erabili ditugu hitzokin. 

Palatografia estatikoen kasuan, informatzaileei 
mingaina pintatu eta interesatzen zaizkigun hotsak 
ekoizteko eskatu diegu, banan-banan. Horrela, ispilu 

                                                           
1
 Gure esker ona adieraz nahi diegu Sara Aboitiz, Olatz 

Onaindia eta Jon Azpiazu informatzaileei. 

baten laguntzaz, mingaina ahoko zein gunetan kokatu 
duten ikus daiteke (ikus 1. irudia) 

 

 

1. irudia: Palatograma estatikoa [ʃ] 
ekoiztean. 

 

Linguogrametan, ordea, aho sabaia pintatzen zaie 
informatzaileei. Interesatzen zaizkigun hotsak ahoskatu 
ostean, mingaineko zein alde erabiltzen den ikus daiteke 
(2. irudia). Hau da, soinua apikaria, laminarra… den. 

 

 

2. irudia: Linguograma [ʃ] ekoiztean. 

 

Azkenik, bideoak grabatu ditugu aurrez aurre eta 
alboz ezpainen itxiera eta biribiltze mailak aztertzeko. 
Bideoetatik txistukariaren unea hartu dugu 3. eta 4. 
irudietan ikus daitekeen moduan. 

 

  
3. irudia: Ezpainen 

irekiera [t  ] egitean. 

4. irudia: Ezpainen 

irekiera [tʃ] egitean. 

 

Grabazioak egiteko Zoom-M grabagailua erabili 
dugu. Artikulazioa aho barrunbearen aurreko aldean 
gertatzen denean, ezpainak itxixeago agertzen dira; alta, 
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zenbat eta atzerago egon ahoskunea, orduan eta irekiago 
eta biribilago agertzen dira ezpainak. 3. eta 4. irudietan 
[t  ] eta [tʃ] erakusten dira adibidetzat. 

Azterketa akustikoa egiteko soinu bakoitzeko hartu 
ditugun neurriak askotarikoak izan dira. Horrela bada, 
frikarien kasuan nahikoa da zarata etiketatzea bertan 
neurri guztiak hartzeko. Hala ere, ondoko bokalaren 
hasiera finkatzeko uhinaren lehen pultsu harmonikoa 
hartu dugu erreferentziatzat. 1. sonograman 
kontsonantearen zarata (1), soinuen arteko muga (2) eta 
bokalaren lehen hiru formakinen trantsizioak (Tf1, Tf2 
eta Tf3) adierazi ditugu. 

 

 
1. sonograma: [  ]ren sonograma a__a ingurunean 

[a  aβa ] berban. 

 

Afrikatu ahoskabeen kasuan, alde batetik, soinuaren 
hiru uneak bereizi behar dira, hau da, 2. sonograman 
erakusten den bezala, une herskaria (1), leherketa (2) eta 
une frikaria (3). Bestetik, bokalaren formakinen 
trantsizioak ere adierazten dira. 

 

 
2. sonograma: [tʃ] a__a ingurunean [gatʃa] berban. 

 

Azkenik, afrikatu ahostunen kasuan (3. sonograma), 
une herskarian ozentasun barra (1), leherketa (2) eta une 
frikaria (3) ageri dira. 

 

 
3. sonograma: [dʒ] __a ingurunean [dʒan] berban. 

 

Seinaleen etiketak “Praat” (Boersma, P. & Weenink, 
D., 2006) programaren bidez txertatu dira eta neurriak 
ere programa honen bidez hartu dira script batzuk 
erabilita (Lyko, 2008; Atria, 2011). 4. sonograman 
etiketazioaren adibide bat erakusten da. Bertan ikusten 
den moduan, lehen tiran afrikatuaren une herskaria (d), 
leherketa (v), une frikaria (z) eta trantsizioaren 
formakinaren puntu bi etiketatu dira (dt). Bigarren tiran 
trantsizioaren hasiera (t1) eta formakinaren egonkortze 
unea (t2) etiketatu dira. Azkenik hirugarren tiran 
afrikatuaren iraupen osoa etiketatu da (df). 

 

 
4. sonograma: [   ] soinuaren etiketazioetako bat 

Praat programan. 

 

Etiketa hauek erabilita eta scripten bidez zein eskuz 
azterketa akustikorako hartu ditugun neurriak lau 
multzo nagusitan sailka ditzakegu. 

 (a) Iraupena 

 (b) Energia 

 (c) Une espektralak 

 (d) Ondoko bokalaren trantsizioak 

Aztertu ditugun soinuen arabera multzo horietako 
neurriak era honetara sailka ditzakegu. 

Frikariak: Iraupen osoa (i.o.), energia osoa (e.o.), 
grabitate zentroa (g.z.), desbiderapena (sd), asimetria 
(asi.), kurtosia (kur.); lehen hiru formakinen trantsizioen 
hasiera (Tf1, Tf2 eta Tf3); bestalde, formakinen maldak 
(m.f1, m.f2 eta m.f3) kalkulatu ahal izateko lehen hiru 
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formakinen egonkortze uneak ere neurtu dira (Tf1a, 
Tf2a eta Tf3a). 

Afrikatuak: iraupen osoa (i.o.), une herskariaren 
iraupena (u.h.i.), leherketaren iraupena (l.i.), une 
frikariaren iraupena (u.f.i.), energia osoa (e.o.), une 
herskariaren energia (u.h.e.), leherketaren energia (l.e.), 
une frikariaren energia (u.f.e.), une frikariaren grabitate 
zentroa (g.z.), desbiderapena (sd), asimetria (asi.), 
kurtosia (kur.), lehen hiru formakinen trantsizioen 
hasiera (Tf1, Tf2 eta Tf3); bestalde, formakinen maldak 
(m.f1, m.f2 eta m.f3) kalkulatu ahal izateko lehen hiru 
formakinen egonkortze uneak ere neurtu dira (Tf1a, 
Tf2a eta Tf3a). 

Azkenik, espektroen itxurari dagokionez, energiaren 
kontzentrazioa frekuentzia jakin batzuetan gertatzen 
denez gero, energiaren kontzentrazioaren erpinak (e.e.) 
neurtu ditugu kasu guztietan. 5. eta 6. sonogrametan [tʃ] 
eta [t  ] soinuen energien kontzentrazioen erpinak ikus 
daitezke. 

 

 
5. sonograma: [t  ] soinuaren energiaren 

kontzentrazioaren erpinak. 

 

 
6. sonograma: [tʃ] soinuaren energiaren 

kontzentrazioaren erpinak. 

 

3. Datuen azterketa artikulatorioa 

Azterketa artikulatorioan, gorago esan bezala, 
palatograma estatikoak, linguogramak eta bideo 
grabazioak erabili ditugu. Hirugarren atal honetan, 
frikarien, afrikatu ahostunen eta afrikatu ahoskabeen 

azterketa artikulatorioa egingo dugu hiru metodo horien 
laguntzaz. 

3.1. Frikariak 

Gure lekukoek [  ], [ʃ] eta [ʒ] frikariak ahoskatzen 
dituzteneko unearen irudiak dira 5., 6. eta 7. irudian 
agertzen direnak. Ikus daitekeenez, [ʃ] frikari 
sabaiaurreko ahoskabea eta [ʒ] frikari sabaiaurreko 
ahostuna ahoskatzean ezpainen posizioa berdina da bai 
mutilaren kasuan eta baita neskarenean ere. Posizio 
biotan ezpainak [  ] frikari apikariaren kasuan baino 
borobilago daude.  

 

  
neska mutila 

5. irudia: Ezpainen irekiera [  ] ahoskatzean. 

 

  
neska mutila 

6. irudia: Ezpainen irekiera [ʃ] ahoskatzean. 

 

  
neska mutila 

7 irudia: Ezpainen irekiera [ʒ] ahoskatzean. 

 
Palatogramei begiratuz gero (8., 9. eta 10. irudiak), 

argi ikusten da [  ] soinuak albeoloak ukitzen dituela, 
sabaiaurrekoek ez bezala. Azken bi hauen irudiak 
berdin-berdinak dira: sabai-aurrekoak. 
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8. irudia: [  ]-ren palatograma 

estatikoa. 

 

 
9. irudia: [ʃ]-ren palatograma 

estatikoa. 

 

 
10. irudia: [ʒ]-ren palatograma 

estatikoa. 

 
Frikarien linguogramei dagokienez ere (11., 12. eta 

13. irudiak), argi ikusten da sabai-aurreko soinu biek 
mingainaren parte berdina erabiltzen dutela 
ahoskatzeko. [  ] soinuak,  mingainaren punta ere 
erabiltzen du. 

 

 

 
11. irudia:    ]-ren linguograma.  

 

 
12. irudia: [ʃ]-ren linguograma. 

 

 
13. irudia: [ʒ]-ren linguograma. 

 

3.2. Afrikatu ahostunak 

Frikariekin egin dugun moduan, [d  ] eta [dʒ] 
afrikatu ahostunen ezpainen mugimendua, mingainak 
sabaiko zein toki ukitzen duen eta mingainaren zein 
zatirekin ukitzen duen sabaia aztertuko dugu. 

14., 15. eta 16. irudiek gure lekuko biren ezpainen 
borobiltasuna erakusten digute. Afrikatu albeolarra 
ekoizteko ezpainak luzatuago daude kasu bietan. 
Afrikatu sabai-aurrekoa ekoizteko, ordea, ezpainak 
borobildu egiten dira. 
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[d  ] [dʒ] 

14. irudia: Neskaren ezpainen irekiera mailak aurrez aurre. 

 

  
[d  ] [dʒ] 

15. irudia: Neskaren ezpainen irekiera 

mailak alboz. 

 

  
[d  ] [dʒ] 

16. irudia: mutilaren [d  ] eta [dʒ] afrikatu ahostunen 

ekoizpen irudiak aurrez aurre. 

 

Afrikatu ahostunen palatogramak (17. irudia) ez dira 
argiegiak, biek antzeko irudia agertzen baitute. Hala ere, 
afrikatu sabai-aurrekoan sabaia beltzagoa nabari 
daitekeenez, mingainak sabaia gehiago ukitzen duela 
esan genezake. 

 

  

[d  ] [dʒ] 

17. irudia: [d  ] eta [dʒ] afrikatu ahostunen palatogramen 

irudiak. 

 

18. irudiko linguogramei begiratuz gero, ordea, 
aldea oso nabaria da. Afrikatu sabai-aurreko ahostuna 
ekoizteko ia mingain guztia baliatzen da, afrikatu 

laminarra ekoizteko, ordea, mingain ingurua bakarrik 
erabiltzen da. 

 

  
[d  ] [dʒ] 

18. irudia: [d  ] eta [dʒ] afrikatu ahostunen linguogramen 

irudiak. 

 

3.3. Afrikatu ahoskabeak 

Lekeitioko [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeek aztertu 
berri ditugun [d  ] eta [dʒ] afrikatu ahostunen bertsio 
ahoskabeak izan beharko lukete teorian. Azter ditzagun 
irudiak, palatogramak eta linguogramak horrela den 
argitzeko. 

19. eta 20. irudietako ezpainek erakusten diguten 
forma afrikatu ahostunetan ikusi dugun berbera da. 
Afrikatu albeolar laminarrak ezpainak luzatzen dituen 
bitartean, sabai-aurrekoak borobildu egiten ditu.  

 

  
[t  ] [tʃ] 

19. irudia: neskaren [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen 

ekoizpen irudiak aurrez aurre. 

 

  
[t  ] [tʃ] 

20. irudia: neskaren [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen 

ekoizpen irudiak alboz. 

 

Neskak, zein mutilak (21. eta 22. irudiak), ez dute 
ezberdintasunik ekoizpenei begiratuz gero. 
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[t  ] [tʃ] 

21. irudia: mutilaren [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen 

ekoizpen irudiak aurrez aurre. 

 

  
[t  ] [tʃ] 

22. irudia: mutilaren [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen 

ekoizpen irudiak alboz. 

 

Ahoskabeen palatograma estatikoak ahostunenak 
baino garbiagoak dira (23. irudia). Afrikatu ahoskabe 
laminarra ekoizteko albeoloak ukitzen dira 
mingainarekin eta afrikatu sabai-aurreko ahoskabea 
ekoizteko, albeoloetan eta sabaian jartzen da mingaina. 

Deigarri da [tʃ] afrikatua. Izan ere, definizioz 
afrikatu sabai-aurreko ahoskabea den arren, argi eta gari 
albeoloak ere ukitzen dituzte gure lekukoek soinu hau 
ekoizteko. Akaso Yárnozek (2001) proposaturiko [tç] 
afrikatu albeolopalatalaren definizioa egokiagoa 
litzateke ekoizpen honetarako. 

 

  

[t  ] [tʃ] 

23. irudia: [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen palatogramen 

irudiak. 

 

24. irudiko afrikatu ahoskabeen linguogramak, 
gorago 12. irudian ikusi ditugun ahostunak bezalakoak 
dira. [tʃ] soinuak mingaina gehiago erabiltzen du [t  ] 
soinuak baino. 

 

  

[t  ] [tʃ] 

24. irudia: [t  ] eta [tʃ] afrikatu ahoskabeen linguogramen 

irudiak. 

 

4. Datuen azterketa akustikoa 

Atal honetan soinu bakoitzeko bigarren atalean 
aurkeztu ditugun neurriak emango ditugu soinu 
bakoitzaren arabera. Neurri orokorrak andrazkoekin 
aurkezten ditugu, bosgarren atalean sexuen araberako 
aldeak aztertzeko nesken eta mutilaren datuak erkatuko 
ditugu. 

4.1. Frikariak 

Azpi-atal honetan frikariak bereizteko zeintzuk diren 
neurririk garrantzitsuenak agirian uzten ahaleginduko 
gara gure lehen lekuko andrazkoaren neurriak erabilita. 

Iraupenari dagokionez (ms.-tan), 1. taulan ikus 
daiteke [ʒ] batez beste askozaz ere laburragoa dela 
besteak baino; beste bien arteko aldea ez da estatistikoki 
esanguratsua (F (1, 19)=1,000; p=0,332).  

 

 neska1 

[  ] [ʃ] [ʒ]] 

i.o. 100 109 51 

e.o. 76,64 76,34 75,93 

1. taula: neska1-en [  ], [ʃ] eta [ʒ] soinuen iraupenari eta 

energiari dagozkien batez bestekoak. 

  

1. taulan frikarien energien batez bestekoak ere ikus 
daitezke (e.o.) Hauen aldeak ez dira estatistikoki 
esanguratsuak (F (2, 29)=0,171; p=0,845).  

Une espektralei eta energiaren kontzentrazioaren 
gorengo puntuari dagozkien soinu bakoitzaren neurrien 
batez bestekoak 2. taulan agertzen dira. 
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 neska1 

[  ] [ʃ] [ʒ]] 

g.z. 6500,34 6587,51 8032,72 

sd 2223,07 2988,62 2837,47 

asi. 3,96 2,16 1,50 

kur. 20,98 4,61 3,93 

e.e. 5459,30 5013,10 6123,30 

2. taula: neska1-en [  ], [ʃ] eta [ʒ] soinuen une 

espektralen eta energiaren kontzentrazioaren gorengo 

puntuaren batez besteko neurriak. 

 
Grabitate zentroari dagokionez, [s ]-ren eta [ʃ]-ren 

arteko aldeak ez dira estatistikoki esanguratsuak (F (1, 
19)=0,034; p=0,857); alta, [ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko 
aldea bada estatistikoki esanguratsua (F (1, 19)=12,256; 
p=0,003). 

[s ]-ren eta [ʃ]-ren arteko desbiderapenaren aldea 
estatistikoki esanguratsua da (F (1, 19)=8,024; 
p=0,012). Haatik, [ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko aldea ez da 
esanguratsua (F (1, 19)=0,528; p=0,478). 

Asimetriaz den bezainbatean [s  ]-ren eta [ʃ]-ren 
arteko aldea estatistikoki esanguratsua da (F (1, 
19)=9,557; p=0,007). [ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko aldea ez 
da esanguratsua (F (1, 19)=3,924; p=0,063). 

Kurtosiari dagokionez, [s  ]-ren eta [ʃ]-ren arteko 
aldea estatistikoki esanguratsua da (F (1, 19)=11,051; 
p=0,004). [ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko aldea ez da 
esanguratsua (F (1, 19)=0,093; p=0,765). 

Energiaren kontzentraziorik altuena aztertzen 
badugu, ikusten dugu ezen, [s ]-ren eta [ʃ]-ren arteko 
aldea estatistikoki esanguratsua dela (F (1, 19)=5,412; 
p=0,032). Era berean, [ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko aldea 
ere esanguratsua da (F (1, 19)=12,051; p=0,003). 
Hiruren arteko aldeak erkatuta ere, alde horiek 
estatistikoki esanguratsuak direla ikusten dugu (F (2, 
29)=7,925; p=0,002). 

3. taulan [  ], [ʃ] eta [ʒ] soinuen osteko bokalen 
lehenengo hiru formakinen trantsizioen batez besteko 
neurriak dauzkagu. 

 

 neska1 

[  ] [ʃ] [ʒ]] 

Tf1 727,60 720,20 489,70 

Tf2 1684,30 1877,00 1928,60 

Tf3 3036,30 2945,40 2962,40 

3. taula: neska1-en [  ], [ʃ] eta [ʒ] soinuen osteko 

bokalen lehenengo hiru formakinen trantsizioen batez 

bestekoak. 

 

Kontsonanteen ondoko bokalaren trantsizioen 
hasierak aztertzen baditugu (3. taula), Tf1-en kasuan 
ikusten dugu [s  ]-ren eta [ʃ]-ren arteko aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua (F (1, 19)=0,048; p=0,829). 

[ʃ]-ren eta [ʒ]-ren arteko aldea, ostera, bai (F (1, 
19)=245,472; p<0,001). 

Tf2ren kasuan, hiru soinuen artean agertzen diren 
aldeak estatistikoki esanguratsuak dira (F (2, 
29)=19,047; p<0,001). Tf3ren kasuan, ordea, aldea ez 
da estatistikoki esanguratsua (F (2, 29)=3,349; 
p=0,051). 

1. grafikoan bokalen trantsizioen lehen formakin 
bien batez bestekoekin kontsonante bakoitzeko 
dispertsio guneak osatu ditugu. Bertan ikusten den 
moduan [ʒ] fonema askozaz itxiago ekoizten da besteak 
baino. Era berean, [s ] fonema atzerago egiten da besteak 
baino, hau da, [ʃ] eta [ʒ] sabairago ahoskatzen dira [s ] 
baino. 

 

 
1. grafikoa: neskaren [s  ], [ʃ] eta [ʒ]-ren osteko 

bokalen trantsizioen lehen bi formakinak. 

 
Bestalde, trantsizioen mugimenduak aztertzen 

baditugu, bakoitzaren norabidea ikus dezakegu. 
Mugimendua goranzkoa denean, trantsizioa positiboa 
(+) dela esango dugu; beheranzkoa denean, negatiboa (-
) dela eta, eusten zaionean, ez dagoela, beraz (=). 1. 
taulan formakin guztien trantsizioen ezaugarri hau 
adierazten da.  

 
 [s ] [ʃ] [ʒ] 

Tf1 (+) (+) (+) 

Tf2 (-) (-) (-) 

Tf3 (-) (-) (-) 

4. taula: neskaren [s  ], [ʃ] eta [ʒ]-ren trantsizioen 

mugimenduak formakinka. 

 
4. taulan ikusten den moduan, trantsizioen 

mugimenduak berdinak dira kontsonante guztiekin; 
mugimenduen abiadurak aztertzeko maldak kalkulatu 
ditugu. 5. taulan emaitzak agertzen dira. Bertan eta 1. 
grafikoan erakusten den moduan, formakinen 
abiaduraren arteko erlazioa desberdina da kontsonante 
guztietan. 
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 [s ] [ʃ] [ʒ] 

m.f1 -3,51 -4,74 -4,46 

m.f2 4,09 4,36 3,82 

m.f3 4,19 5,84 1,34 

5. taula: neskaren [s  ], [ʃ] eta [ʒ]-ren trantsizioen maldak 

formakinka. 

 
2. grafikoak argi erakusten ditu trantsizioen malden 

nolakotasuna. Bertan agertzen da f1-en maldetan 
agertzen den aldea ez dela estatistikoki esanguratsua (F 
(2, 29)=1,564; p=0,228). f2-ren malden aldeak ere ez 
dira esanguratsuak (F (2, 29)=0,040; p=0,961). f3-ren 
malden aldeak, ostera, estatistikoki esanguratsuak dira 
(F (2, 29)=3,980; p=0,031). 

 

 
2. grafikoa: neskaren [s  ], [ʃ] eta [ʒ]-ren 

trantsizioen maldak formakinka. 

 
Laburbilduz, [s  ] eta  [ʃ] soinuetan aztertu ditugun 13 

ezaugarrietatik batez bestekoen aldeak estatistikoki 
esanguratsuak izan dira sei kasutan (%46,15). 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 
hierarkia adieraz dezakegu F estatistikoaren emaitzen 
arabera. Hierarkia ondoko era honetara agertzen zaigu.  

Tf2 > kur. > asi. >  sd > e.e. > m.f3 

[ʃ] eta [ʒ] soinuen ezaugarrietatik batez bestekoen 
aldeak estatistikoki esanguratsuak izan dira bost kasutan 
(%38,46). Hierarkia ondoko era honetara geratzen da: 

Tf1> Tf2 > g.z. > e.e. > m.f3 

4.2. Afrikatu ahostunak 

Azpi atal honetan neska bien datu guztiak aztertuko 
ditugu afrikatu ahostunei dagokienez. Azterketa honetan 
afrikatu ahostunak bereizteko zeintzuk diren neurririk 
garrantzitsuenak agirian uzten ahaleginduko gara. 

Metodologia atalean adierazi dugun bezala, 
iraupenari dagokionez lau neurri aztertu ditugu; 
soinuaren iraupen osoa (i.o.), une herskariaren iraupena 
(u.h.i.), leherketaren iraupena (l.i.) eta une frikariaren 
iraupena (u.f.i.). 6. taulan informatzaile bien soinu 
bakoitzaren iraupenen batez bestekoak agertzen dira. 

 
 neska1 neska2 

[d  ] [dʒ] [d  ] [dʒ] 

i.o. 115,60 134,10 130,86 146,21 

u.h.i. 76,00 101,00 77,86 115,00 

l.i. 4,60 11,10 4,43 3,36 

u.f.i. 35,00 22,00 48,57 27,86 

6. taula: nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen iraupenari 

dagozkien batez bestekoak. 
 

Informatzaileek dauzkaten aldeak estatistikoki 
esanguratsuak diren edo ez 7. taulan erakusten da; 
bertan ikusten den moduan, une frikariaren iraupenaren 
aldea garrantzitsuena da afrikatu biak bereizteko. Era 
berean, une herskariaren iraupenaren aldea esanguratsua 
da informatzaile biren kasuan eta leherketaren 
iraupenaren aldea lehen informatzailearen kasuan baino 
ez da estatistikoki esanguratsua. 

 
 neska1 neska2 

F (1, 23) p F (1, 23) p 

i.o. 2,470 *0,134 1,070 *0,311 

u.h.i. 6,161 0,023 6,789 0,015 

l.i. 16,583 0,001 2,305 *0,141 

u.f.i. 18,778 0,000 24,350 0,000 

7. taula: Fisherren estatistikoaren araberako 

probabilitateak nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen iraupenen 

arteko aldea ikusteko. 

 
Energiari dagokionez, gauza bera egin dugu, hau da, 

energia osoa (e.o.), une herskariaren energia (u.h.e.), 
leherketaren energia (l.e.) eta une frikariaren energia 
(u.f.e.) bereiz aztertu ditugu. Neurri bakoitzaren batez 
bestekoak 8. taulan erakusten dira. 

 
 neska1 neska2 

[d  ] [dʒ] [d  ] [dʒ] 

e.o. 69,81 66,92 65,80 61,52 

u.h.e. 64,94 63,79 59,47 58,00 

l.e. 74,76 72,34 69,28 70,19 

u.f.e. 79,08 77,75 75,53 73,80 

8. taula: nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen energiari 

dagozkien batez bestekoak. 

 
Informatzaileek dauzkaten aldeak estatistikoki 

esanguratsuak diren edo ez 9. taulan erakusten da; 
bertan ikusten den moduan, soinuaren energia osoaren 
aldea baino ez da estatistikoki esanguratsua. 
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 neska1 neska2 

F (1, 23) p F (1, 23) p 

e.o. 7,223 0,015 14,621 0,001 

u.h.e. 0,816 *0,378 2,047 *0,164 

l.e. 1,627 *0,218 0,924 *0,345 

u.f.e. 1,094 *0,309 3,169 *0,087 

9. taula: Fisherren estatistikoaren araberako 

probabilitateak nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen energiaren 

arteko aldea ikusteko. 

 
Une espektralei eta energiaren kontzentrazioaren 

gorengo puntuari dagozkien soinu bakoitzaren neurrien 
batez bestekoak 10. taulan agertzen dira. 

 
 neska1 neska2 

[d  ] [dʒ] [d  ] [dʒ] 

g.z. 13136,39 5393,72 11816,22 11081,21 

sd 1940,16 4854,88 5889,03 5602,49 

asi. 0,68 1,53 -0,58 -0,26 

kur. 3,48 2,25 -0,55 -0,51 

e.e. 11882,90 6568,50 12644,86 6318,64 

10. taula: nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen une espektralen 

eta energiaren kontzentrazioaren gorengo puntuaren 

batez besteko neurriak. 

 
11. taulako datuetan ikusten den moduan, lehen 

informatzailearen grabitate zentroaren, 
desbiderapenaren eta energiaren kontzentrazioaren 
gorengo puntuaren aldeak esanguratsuak dira. Bigarren 
informatzailearen kasuan, ostera, azken hau baino ez da 
estatistikoki esanguratsua. 

 
 neska1 neska2 

F (1,23) p F (1,23) p 

g.z. 45,544 0,000 1,875 *0,183 

sd 82,459 0,000 0,715 *0,405 

asi. 4,071 *0,059 2,871 *0,102 

kur. 0,455 *0,509 0,018 *0,893 

e.e. 130,807 0,000 298,764 0,000 

11. taula: Fisherren estatistikoaren araberako 

probabilitateak nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen iraupenen 

arteko aldea ikusteko. 

 
12. taulan kontsonantearen ondoko bokalaren lehen 

hiru formakinen trantsizioen hasierako neurrien batez 
bestekoak ikus daitezke. 

 
 neska1 neska2 

[d  ] [dʒ] [d  ] [dʒ] 

Tf1 508,80 482,80 461,00 456,43 

Tf2 1609,70 1927,30 1951,57 2319 

Tf3 2925,80 2975,00 3076,50 3262,86 

12. taula: nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen osteko bokalen 

lehenengo hiru formakinen trantsizioen batez bestekoak. 

13. taulan erakusten den bezala, lehen 
informatzailearen kasuan bigarren formakinaren aldeak 
baino ez dira estatistikoki esanguratsuak. Bigarren 
informatzailearen kasuan, berriz, bigarren eta hirugarren 
formakinen aldeak esanguratsuak dira. 

 
 neska1 neska2 

F (1,23) p F (1,23) p 

Tf1 3,207 *0,090 0,219 *0,644 

Tf2 236,228 0,000 257,402 0,000 

Tf3 1,726 *0,201 31,070 0,000 

13. taula: Fisherren estatistikoaren araberako 

probabilitateak nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen lehenengo 

hiru formakinen trantsizioen arteko aldea ikusteko. 

 
3. grafikoan bokalen trantsizioen lehen formakin 

bien batez bestekoekin osatu dugu dispertsio guneak 
kontsonante bakoitzeko. 

 

 
3. grafikoa: nesken [d  ] eta [dʒ] soinuen 

trantsizioen araberako dispertsio guneak. 

 
Bestalde, trantsizioen mugimenduak aztertzen 

baditugu, bakoitzaren norabidea ikus dezakegu. 14. 
taulan formakin guztien trantsizioen ezaugarri hau 
adierazten da. [d  ]-ren bigarren formakinaren 
trantsizioan informatzaile biak ez datoz bat; lehen 
informatzailearen kasuan negatiboa da eta bigarren 
informatzailearen kasuan, ostera, positiboa. 

 
 [d  ] [dʒ] 

Tf1 (-) (-) 

Tf2 (-)/(+) (+) 

Tf3 (+) (+) 

14. taula: [d  ] eta [dʒ] soinuen trantsizioen 

mugimenduak formakinka. 

 
15. taulan trantsizioen mugimenduen abiaduraren 

emaitzak ematen dira. 4. grafikoan, gainera, neska1-en 
datuen grafikoa ikus daiteke. 
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 neska1 neska2 

[d  ] [dʒ] [d  ] [dʒ] 

m.f1 -8,07 -8,09 -9,41 -1,44 

m.f2 -0,54 2,08 0,26 4,46 

m.f3 4,04 4,39 2,71 4,40 

15. taula: nesken[d  ] eta [dʒ] soinuen trantsizioen 

maldak formakinka. 

 

 
4. grafikoa: neska1-en [d  ] eta [dʒ] soinuen 

trantsizioen maldak formakinka. 

 
16. taulan erakusten den legez, lehen 

informatzailearen kasuan estatistikoki esanguratsua da 
m.f2-ren malda eta bigarren informatzailearen kasuan 
m.f2rena eta m.f3rena. 

 
 neska1 neska2 

F (1,23) p F (1,23) p 

m.f1 0,000 *0,988 192,940 0,000 

m.f2 5,980 0,025 12,441 0,002 

m.f3 0,042 *0,840 0,446 *0,510 

16. taula: Fisherren estatistikoaren araberako 

probabilitateak nesken [dz  ] eta [dʒ] soinuen lehenengo 

hiru formakinen trantsizioen malden arteko aldea 

ikusteko. 

 
Laburbilduz, [d  ] eta [dʒ] soinuetan aztertu ditugun 

hamabost ezaugarrietatik batez bestekoen aldeak 
estatistikoki esanguratsuak izan dira sei kasutan (%40). 
Informatzaile biak ezaugarri esanguratsu guztietan bat 
ez datozenez gero, hierarkiak bereiz emango ditugu. 
Lehen informatzailearena era honetara agertzen zaigu: 

Tf2 > e.e. > sd > g.z. > i.o. > m.f2 

Bigarren informatzailearena beste era honetara 
geratzen da: 

e.e. > Tf2 > m.f1 > Tf3 > i.o. > m.f2 

4.3. Afrikatu ahoskabeak 

 
Azpi atal honetan neska1-en datu guztiak aztertuko 

ditugu afrikatu ahoskabeei dagokienez. Azterketa 
honetan afrikatu ahoskabeak bereizteko zeintzuk diren 

neurririk garrantzitsuenak agirian uzten ahaleginduko 
gara. 

Aurreko azpi-atalean egin dugun bezala, iraupenari 
dagokionez lau neurri aztertu ditugu; soinuaren iraupen 
osoa (i.o.), une herskariaren iraupena (u.h.i.), 
leherketaren iraupena (l.i.) eta une frikariaren iraupena 
(u.f.i.). 17. taulan soinu bakoitzaren iraupenen batez 
bestekoak agertzen dira. 

 

 [t  ] [tʃ] 

i.o. 113,00 114,00 

u.h.i. 46,00 59,00 

l.i. 3,70 9,80 

u.f.i. 64,00 45,00 

17. taula: Soinu bakoitzaren iraupen neurrien batez 

bestekoak. 

 
Soinuen artean dauden aldeak estatistikoki 

esanguratsuak dira leherketaren (F (1, 19)=9,058; 
p=0,009) eta une frikariaren (F (1, 19)=8,805; p=0,009) 
iraupenei dagokienez. Haatik, iraupen osoaren (F (1, 
19)=0,044; p=0,837) eta une herskariaren (F (1, 
19)=4,309; p=0,054) iraupenei dagokienez, aldeak ez 
dira esanguratsuak. 

Energiari dagokionez, gauza bera egin dugu, hau da, 
energia osoa (e.o.), une herskariaren energia (u.h.e.), 
leherketaren energia (l.e.) eta une frikariaren energia 
(u.f.e.) bereiz aztertu ditugu. Neurri bakoitzaren batez 
bestekoak 18. taulan erakusten dira. 

 
 [t  ] [tʃ] 

e.o. 73,56 66,61 

u.h.e. 67,76 59,48 

l.e. 74,37 70,49 

u.f.e. 78,03 75,57 

18. taula: Soinu bakoitzaren energia  neurrien batez 

bestekoak. 

 
Soinuen artean dauden aldeak estatistikoki 

esanguratsuak dira energia osoaren (F (1, 19)=22,045; 
p=0,001) eta une herskariaren (F (1, 19)=45,711; 
p=0,001) energiei dagokienez. Leherketaren (F (1, 
19)=4,123; p=0,058) eta une herskariaren (F (1, 
19)=2,406; p=0,139) energien aldeak ez dira 
esanguratsuak. 

Une espektralei eta energiaren kontzentrazioaren 
gorengo puntuari dagozkien soinu bakoitzaren neurrien 
batez bestekoak 19. taulan agertzen dira. 
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 [t  ] [tʃ] 

g.z. 9469,13 10383,45 

sd 4325,62 4729,10 

asi. 0,42 -0,13 

kur. 3,08 0,04 

e.e. 12028,00 7142,80 

19. taula: Soinu bakoitzaren une espektralen neurrien 

batez bestekoak. 
 

Une espektralen neurrien aldeak ez dira estatistikoki 
esanguratsuak: grabitate zentroa (F (1, 19)=0,352; 
p=0,561), desbiderapena (F (1, 19)=0,530; p=0,477), 
asimetria (F (1, 19)=0,941; p=0,346) eta kurtosia (F (1, 
19)=1,486; p=0,240). Energiaren kontzentrazioaren 
gorengo puntuaren aldea, ostera, bai (F (1, 
19)=154,945; p<0,001). 

Formakinen trantsizioen hasierako neurrien batez 
bestekoak 20. taulan erakusten dira. Tf1-en (F (1, 
19)=0,590; p=0,454) eta Tf3-ren (F (1, 19)=8,669; 
p=0,010) aldeak ez dira estatistikoki esanguratsuak; 
Tf2-ren aldea, ostera, bai (F (1, 19)=65,709; p<0,001) 

 
 [t  ] [tʃ] 

Tf1 627,90 601,70 

Tf2 1471,60 1820,60 

Tf3 2891,60 2994,90 

20. taula: Soinu bakoitzaren formakinen trantsizio 

neurrien batez bestekoak. 

 
5. grafikoan bokalen trantsizioen lehen formakin 

bien batez bestekoekin osatu dugu dispertsio guneak 
kontsonante bakoitzeko. 

 

 
5. grafikoa: [t  ] eta [tʃ] soinuen trantsizioen araberako 

dispertsio guneak. 

 
Bestalde, trantsizioen mugimenduak aztertzen 

baditugu, bakoitzaren norabidea ikus dezakegu. 
Mugimendua goranzkoa denean, trantsizioa positiboa 
(+) dela esango dugu; beheranzkoa denean, negatiboa (-
) dela eta, eusten zaionean, ez dagoela, beraz (=). 21. 
taulan formakin guztien trantsizioen ezaugarri hau 
adierazten da.  

 [t  ] [tʃ] 

Tf1 (+) (+) 

Tf2 (-/=) (-) 

Tf3 (-) (-) 

21. taula: Soinu bakoitzaren formakinen trantsizioen 

norabideak. 

 
22. taulan eta 6. grafikoan trantsizioen 

mugimenduen abiaduraren emaitzak ematen dira.  

 

 [t  ] [tʃ] 

m.f1 -4,62 -5,17 

m.f2 0,16 6,33 

m.f3 1,56 2,65 

22. taula: Soinu bakoitzaren formakinen trantsizioen 

malden neurrien batez bestekoak. 

 

 
6. grafikoa: [t  ] eta [tʃ] soinuen trantsizioen 

maldak formakinka. 

 
6. grafikoan ikus genezakeen moduan, m.f1-en (F 

(1, 19)=0,399; p=0,536) eta m.f3ren (F (1, 19)=1,464; 
p=0,244) maldetan agertzen den aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. m.f2ren malden aldeak (F (1, 
19)=12,374; p=0,003) bai. 

Laburbilduz, [t  ] eta  [tʃ] soinuetan aztertu ditugun 
hemeretzi ezaugarrietatik batez bestekoen aldeak 
estatistikoki esanguratsuak izan dira zazpi kasutan 
(%36,84). Estatistikoki esanguratsuak diren batez 
bestekoen hierarkia adieraz dezakegu F estatistikoaren 
emaitzen arabera. Hierarkia era honetara agertzen zaigu.  

e.e. > Tf2 > u.h.e. > e.o. > m.f2 > l.i. >u.f.i. 

5. Generoaren eragina soinuetan 

Azken atal honetan generoaren arabera egon 
daitezkeen balizko aldeak aztertzeko gure lehen 
informatzaile andrazkoaren frikari eta afrikatu 
ahoskabeen emaitzak adin bereko gizonezko baten 
emaitzekin erkatuko ditugu. 

5.1. Frikariak 

Azpi-atal honetan neskaren eta mutilaren [  ] eta [ʃ] 
soinuen neurrien emaitzak erkatuko ditugu.  

[tʃ] [ts ̺ ] 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

10 11 12 13 

F
1
 (

B
a

rk
) 

F2 (Bark) 

-4,62 

0,16 
1,56 

-5,17 

6,33 

2,65 

f1 f2 f3 

[ts]̻ [tʃ] 



 

  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2014 18 

23. taulan informatzaile bion [  ]-ren neurrien batez 
bestekoak eta aldeak estatistikoki esanguratsuak diren 
erakusten da. Bertan ikusten den moduan, iraupenaren, 
energiaren, asimetriaren, kurtosiaren eta energiaren 
kontzentrazioaren gorengo puntuaren aldeak 
estatistikoki esanguratsuak dira. 

 
 neska mutila F p 

iraupena 100 133 15,290 0,001 

energia 76,64 73,44 8,511 0,009 

g.z. 6500,34 5605,75 3,941 *0,063 

sd 2223,97 2033,61 0,539 *0,472 

asi. 3,96 2,73 4,500 0,048 

kur. 20,98 9,25 5,604 0,029 

e.e. 5459,30 4590,7 21,818 0,000 

23. taula: [  ]-ren neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia adieraz dezakegu F estatistikoaren emaitzen 
arabera. Hierarkia era honetara agertzen zaigu.  

e.e. > iraupena > energia > kur. > asi. 

24. taulan kontsonantearen ondoko bokalen 
trantsizioen hasieren batez bestekoak (Tf1, Tf2 eta Tf3) 
eta trantsizioen malden (m.f1, m.f2 eta m.f3) batez 
bestekoak ematen ditugu. Bertan ikusten den legez, 
f2ren eta f3ren aldeak baino ez dira estatistikoki 
esanguratsuak. 

 

[  ] neska mutila F p 

Tf1 727,60 669,80 2,105 *0,164 

Tf2 1684,30 1346,70 54,824 0,000 

Tf3 3036,30 2556 148,446 0,000 

m.f1 -3,51 -4,87 1,536 *0,231 

m.f2 4,09 3,72 0,024 *0,879 

m.f3 4,19 5,06 0,242 *0,629 

24. taula: Bokalen trantsizioen eta malden batez 

bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

Tf3 > Tf2 

25. taulan informatzaile bion [ʃ]-ren neurrien batez 
bestekoak eta aldeak estatistikoki esanguratsuak diren 
ikus daiteke. Neurri guztien aldeak estatistikoki 
esanguratsuak dira energiaren kasuan izan ezik. 

 

 neska mutila F p 

iraupena 109 140 29,927 0,000 

energia 76,34 75,42 1,392 *0,253 

g.z. 6587,51 4901 99,541 0,000 

sd 2988,62 1703,24 114,731 0,000 

asi. 2,16 3,42 29,515 0,000 

kur. 4,61 15,30 37,427 0,000 

e.e. 5013,10 4084,2 18,601 0,000 

25. taula: [ʃ]-ren neurrien batez bestekoak. 

 

Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 
hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

sd > g.z. > kur. > iraupena > asi. > e.e. 

26. taulan kontsonantearen ondoko bokalen 
trantsizioen hasieren eta trantsizioen malden batez 
bestekoak agertzen dira. Hemen ere, aldeak estatistikoki 
esanguratsuak dira kasu guztietan f1en maldarenean 
izan ezik. 

 

 neska mutila F p 

Tf1 720,20 533,6 59,010 0,000 

Tf2 1877,00 1696,5 47,863 0,000 

Tf3 2945,40 2672,7 36,492 0,000 

m.f1 -4,74 -5,84 1,498 *0,237 

m.f2 4,36 6,59 10,434 0,005 

m.f3 5,84 0,38 11,301 0,003 

26. taula: Bokalen trantsizioen eta malden batez 

bestekoak. 

 
Fisherren estatistikoaren emaitzen bidez, 

estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 
hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

Tf1 > Tf2 > Tf3 > m.f3 > m.f2 

Laburbilduz [  ]-ren kasuan aztertutako hamahiru 
ezaugarrietatik zazpitan (%53,84) batez bestekoetan 
agertzen diren neskaren eta mutilaren arteko aldeak 
estatistikoki esanguratsuak dira. [ʃ]-ren kasuan 
(%84,62) hamaikatan agertzen diren aldeak dira 
estatistikoki esanguratsuak. 

5.2. Afrikatu ahoskabeak 

Azpi-atal honetan neskaren eta mutilaren [t  ] eta [tʃ] 
soinuen neurrien emaitzak erkatuko ditugu.  

27. taulan informatzaile bion [t  ]-ren iraupen 
neurrien batez bestekoak eta aldeak estatistikoki 
esanguratsuak diren erakusten da. Une herskariaren 
iraupenaren aldea izan ezik, gainerako guztiak 
estatistikoki esanguratsuak dira. 

 

 neska mutila F p 

i.o. 113,00 135 29,836 0,000 

u.h.i. 46,00 43 0,284 *0,600 

l.i. 3,70 8,5 8,547 0,009 

u.f.i. 64,00 86 17,565 0,001 

27. taula: [t  ]-ren iraupen neurrien batez bestekoak. 

F estatistikoaren emaitzen bidez, estatistikoki 
esanguratsuak diren batez bestekoen hierarkia ondoko 
era honetara agertzen zaigu: 

i.o. > u.f.i. > l.i. 

28. taulan informatzaile bion [t  ]-ren energia 
neurrien batez bestekoak eta aldeak estatistikoki 
esanguratsuak diren erakusten da. Bertan ikusten den 
moduan, alde guztiak estatistikoki esanguratsuak dira. 
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 neska mutila F p 

e.o. 73,56 63,03 60,116 0,000 

u.h.e. 67,76 53,36 153,517 0,000 

l.e. 74,37 61,27 60,819 0,000 

u.f.e. 78,03 68,13 49,591 0,000 

28. taula: [t  ]-ren energia neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

u.h.e. > l.e. >  e.o. > u.f.e. 

29. taulan informatzaile bien [t  ]-ren une espektralen 
eta energiaren kontzentrazioaren gorengo puntuaren 
neurrien batez bestekoak eta aldeak estatistikoki 
esanguratsuak diren agertzen da. Kontzentrazioaren 
gorengo puntuaren aldea baino ez da estatistikoki 
esanguratsua. 

 
 neska mutila F p 

g.z. 9469,13 8943,39 0,153 *0,700 

sd 4325,62 4305,75 0,001 *0,973 

asi. 0,42 0,45 0,002 *0,961 

kur. 3,08 -0,03 1,597 *0,222 

e.e. 12028,00 9967,4 20,955 0,000 

29. taula: [t  ]-ren une espektralen  neurrien batez 

bestekoak. 

 
30. taulan informatzaile bion [ts  ]-ren ondoko 

bokalaren trantsizioen hasieraren eta malden batez 
bestekoak ematen ditugu. f2ren eta f3ren aldeak baino 
ez dira estatistikoki esanguratsuak. 

 

 neska mutila F p 

Tf1 627,90 635,3 0,072 *0,791 

Tf2 1471,60 1297,5 20,080 0,000 

Tf3 2891,60 2655,7 43,351 0,000 

m.f1 -4,62 -3,88 1,067 *0,315 

m.f2 0,16 1,05 0,593 *0,451 

m.f3 1,56 2,36 1,193 *0,289 

30. taula: [t  ]-ren trantsizio neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

Tf3 > Tf2 

Informatzaile bion [tʃ]-ren iraupen neurrien batez 
bestekoak eta aldeak estatistikoki esanguratsuak diren 
erakusten da 31. taulan. Iraupen osoaren eta une 
frikariaren iraupenaren aldeak estatistikoki 
esanguratsuak dira. 

 

 neska mutila F p 

i.o. 114,00 145 58,047 0,000 

u.h.i. 59,00 57 0,212 *0,651 

l.i. 9,80 6 3,967 *0,062 

u.f.i. 45,00 81 54,505 0,000 

31. taula: [tʃ]-ren iraupen neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

i.o. > u.f.i. 

32. taulan informatzaile bion [tʃ]-ren energia 
neurrien batez bestekoak eta aldeak estatistikoki 
esanguratsuak diren erakusten da. Bertan ikusten den 
moduan, alde guztiak estatistikoki esanguratsuak dira. 

 

 neska mutila F p 

e.o. 66,61 64,58 4,897 0,040 

u.h.e. 59,48 52,94 64,742 0,000 

l.e. 70,49 63,82 18,141 0,000 

u.f.e. 75,57 72,61 8,349 0,010 

32. taula: [tʃ]-ren energia neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

u.h.e. > l.e. >  u.f.e. > e.o. 

33. taulan informatzaile bion [tʃ]-ren une 
espektralen eta energiaren kontzentrazioaren gorengo 
puntuaren neurrien batez bestekoak eta aldeak 
estatistikoki esanguratsuak diren agertzen da. Bertan 
ikusten den moduan, grabitate zentroaren, asimetriaren 
eta energiaren kontzentrazioaren gorengo puntuaren 
aldeak estatistikoki esanguratsuak dira. 

 

 neska mutila F p 

g.z. 10383,45 7037,58 10,108 0,005 

sd 4729,10 4770,65 0,017 *0,898 

asi. -0,13 0,98 12,404 0,002 

kur. 0,04 0,59 0,905 *0,354 

e.e. 7142,80 4127,5 79,831 0,000 

33. taula: [tʃ]-ren une espektralen neurrien batez bestekoak. 

 
Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 

hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

e.e. > asi. > g.z. 

34. taulan informatzaile bien [tʃ]-ren ondoko 
bokalaren trantsizioen hasieraren eta malden batez 
bestekoak ematen ditugu. f2ren eta f3ren aldeak baino 
ez dira estatistikoki esanguratsuak. 

 

 neska mutila F p 

Tf1 601,70 584,5 0,252 *0,621 

Tf2 1820,60 1557,8 110,107 0,000 

Tf3 2994,90 2780,3 11,178 0,004 

m.f1 -5,17 -4,79 0,128 *0,725 

m.f2 6,33 6,85 0,121 *0,732 

m.f3 2,65 7,20 3,856 *0,065 

34. taula: [tʃ]-ren bokal trantsizio neurrien batez 

bestekoak. 
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Estatistikoki esanguratsuak diren batez bestekoen 
hierarkia era honetara agertzen zaigu: 

Tf2 > Tf3 

Laburbilduz, [t  ]-ren kasuan aztertutako hemeretzi 
ezaugarrietatik hamarretan (%52,63) batez bestekoetan 
agertzen diren neskaren eta mutilaren arteko aldeak 
estatistikoki esanguratsuak dira. [tʃ]-ren kasuan 
hamaikatan (%57,89) agertzen diren aldeak dira 
estatistikoki esanguratsuak. 

6. Ondorioak 

Azken atal honetan datuen azterketatik atera 
daitezkeen ondoriorik nabarmenenak laburbilduko 
ditugu. Lehenengo eta behin esan behar dugu gure 
informatzaileek txistukarien hiru serieetako (frikariak, 
afrikatu ahostunak eta afrikatu ahoskabeak) soinuak, 
dela artikulatorioki dela akustikoki, oso ondo bereizten 
dituztela. Azterketa mota bietatik atera ditugun 
ondorioak bereiz aurkeztuko ditugu jarraian. 

Azterketa artikulatorioan ikusi dugun moduan, 
frikari sabaiaurreko ahostunaren eta ahoskabearen 
ezpainen forma, palatograma eta linguograma berdin-
berdinak dira. Hotsak bereizten dituen gauza bakarra, 
hortaz, ahots korden bibrazioa da. 

Afrikatuen artean deigarriena izan da [tʃ] afrikatuak 
albeoloak ere ukitzea. Akaso Yárnozek (2001) 
proposaturiko [tɕ] afrikatu albeolopalatala definizio 
zuzenagoa litzateke kasu honetan eta ondorioz [dʒ]ren 
ordez [dʑ] erabiltzea. 

Gure azterketa akustikoan argi agertu den bezala, 
soinuen arteko bereizkuntzan ezaugarri guztiek dutela 
eragina esan behar dugu. Haatik, argi geratu da 
ezaugarri horietako batzuen eragina handiagoa dena 
beste batzuena baino.  

Bestalde, afrikatu ahostunen azterketan erakutsi den 
legez, badago informatzaileen arteko aldea ezaugarri 
batzuk besteak baino gehiago indartzean. Gauza bera 
gertatu izan zaigu sexuen eragina aztertzean. Beraz, hau 
guztia gomutan, soinuen arteko bereizkuntza, 
informatzaileen arteko aldeak eta sexuak eragineko 
aldeak bereiz ikusiko ditugu jarraian. 

Soinuen arteko bereizketan gehien eragiten duten 
ezaugarrien hierarkiak ekarriko ditugu hona berriro 
soinu moten arabera: 

[  ] eta [ʃ]  

 
Tf2 > kur.  > asi. > sd > e.e. > m.f3 

[ʃ] eta [ʒ]  

 
Tf1 > Tf2 > g.z. > e.e. > m.f3 

 

 

 

[d  ] eta [dʒ] 

 

1. Informatzailea: 

 
Tf2 > e.e. > sd > g.z. > i.o. > m.f2 

2. Informatzailea: 

 
e.e. > Tf2 > m.f1 > Tf3 > i.o. > m.f2 

[t  ] eta  [tʃ] 

 
e.e. > Tf2 > u.h.e. > e.o. > m.f2 > l.i. > u.f.i. 

Frikari eta afrikatu ahoskabeetan sexuaren eragina 
aztertu dugu. Soinu bakoitzeko dauden alde estatistikoki 
esanguratsuen hierarkiak ondoko era honetara geratzen 
zaizkigu: 

 
[  ] 
 

Tf3 > Tf2 > e.e. > iraupena > energia > kur. > asi. 

 

[ʃ] 
 

sd > g.z. > Tf1 > Tf2 > kur. > Tf3 > iraupena > asi. > 

e.e. > m.f3 > m.f2 

 

[t  ] 
 

uh2 > l.e. > e.o. > u.f.e. > Tf3 > i.o. > e.e. > Tf2 > u.f.i. 

>l.i. 

 

[tʃ] 
 

Tf2 > e.e. > u.h.e. > i.o. > u.f.i. > l.e. > asi. > Tf3 > g.z. 

> u.f.e. > e.o. 

7. Aipamenak 

Atria, J. J. (2011). Calculate spectral moments. Praat 

script. 

http://www.ucl.ac.uk/~ucjt465/scripts/praat.html 

Boersma, P. eta Weenink, D. (2006). Praat: Doing 

phonetics by computer (4.4.34 bertsioa) 

http://www.praat.org/ 

Gaminde, I. (2003). “Mungialdeko herskarien eta 

afrikatuen txandaketaz”, Euskalingua 2, 10-17. 

Gaminde, I. (2007). Bizkaian zehar Euskararen 

Ikuspegi Orokorra. Mendebalde Kultura Alkartea. 

Gaminde, I., Legarra, H. eta Romero, A. (2012). 

Gramatika eta hizkuntza bariazioa Bermeon. 

Bermeoko Udala eta Campos Hegaluzea. 

Gaminde, I.; L. Unamuno; A. Iglesias eta L. Gandarias 

(2013). “Bizkaiko neska gazteen kontsonante 

afrikatuen izari akustikoez”, Euskalingua 23, 6-13. 

Hualde, J. I. eta J. Ortiz de Urbina (2003). A Grammar 

of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 



 

  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2014 21 

Hualde, J. I. (2010). “Neutralización de sibilantes 

vascas y seseo en castellano”, Oihenart 25, 89-116.  

Hualde, J. I.; G. Elordieta eta A. Elordieta (1994). The 

Basque Dialect of Lekeitio, UPV-EHU & 

Gipuzkoako Foru Aldundia. 

Hualde, J.I. (2003). “Segmental Phonology” in Hualde, 

J. I. & J. Ortiz de Urbina, A Grammar of Basque, 

Berlin: Mouton de Gruyter. 15-65. 

Lyko, K. (2008). Segment data. Copyright 10.08.2008 

Klaus Lyko.  

Oñederra, M. L. (2004). Fonetika Fonologia Hitzez 

Hitz. Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbo. 

Pagola, R. M. (1992). Euskal Fonetika Nafarroan. 

Nafarroako Gobernua. Iruñea. 

Urrutia, H.. Etxebarria, M., Turrez, I. eta Duque, J. C., 

(1988). Fonética Vasca I. Las Sibilantes en el 

Vizcaino. Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 

Urrutia, H.. Etxebarria, M., Turrez, I. eta Duque, J. C., 

(1989). Fonética Vasca II. Las Sibilantes en el 

Guipuzcoano. Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 

Urrutia, H.. Etxebarria, M., Turrez, I. eta Duque, J. C., 

(1991). Fonética Vasca III. Las Sibilantes en los 

dialectos Orientales. Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 

Yárnoz, M. B. (2001). Sibilants in the Basque Dialect of 

Bortziri: An Acoustic and Perceptual Study,  

Phillipps-Universität Malburg. 

Yárnoz, M. B. (2002). “Descripción de las Sibilantes 

Vascas Mediante el Parámetro “Tongue Shape”’, 

Euskalingua 1, 25-31. 

Zubillaga, H. eta I. Gaminde (2010). “/t/ren 

palatalizazioa Lekeitioko euskaran”, Ikastorratza 3, 

1-9. 
 


