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Annex B3 

AMPEREti: instruccions d’ús 
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AmperEti

INSTRUCCIONS DE L’APLICATIU  
PER ETIQUETAR AUTOMÀTICAMENT LES FRASES  

DEL CORPUS FIX D’AMPER 

1. Finalitat 

El programa etiqueta automàticament des del punt de vista de l’entonació, la durada i la 
intensitat les frases del corpus fix d’Amper. Ho fa a partir de la base de dades generada per 
l’aplicatiu AmperExtra. Les fórmules calculen, per a cada sintagma de cada frase, algunes 
variables que tene l’objectiu d’arribar a proposar els següents etiquetatges prosòdis:

1) Estructura tonal superficial de cada accent lèxic 
2) Estructura tonal profunda de cada accent lèxic 
3) To de frontera inicial de la frase 
4) Tons de frontera intermèdia de cada sintagma (tret l’últim) 
5) To de frontera final de la frase 
6) Estructura durativa superficial de cada accent lèxic 
7) Estructura durativa profunda de cada accent lèxic 
8) Estructura superficial d’intensitat de cada accent lèxic 
9) Estructura profunda d’intensitat de cada accent lèxic 

2. Requeriments de sistema 

AmperEti és una rutina –és a dir un conjunt de fórmules– d’SPSS. Per tant, cal que a 
l’ordinador estigui instal·lat SPSS (versió 14 o següents). 

3. Operacions amb SPSS 

Un cop les dades estiguin en un full .sav d’SPSS, s’han d’aplicar les fórmules que calculen 
les estructures. Les fórmules es troben a uns arxius .sps d’SPSS. Hi ha 12 fórmules en total, 
que s’ha d’aplicar en l’ordre que indiquen els mateixos noms dels arxius .sps. 
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4. Significat de les variables de la base de dades d’SPSS 

Les primeres 151 columnes de la base de dades d’SPSS tenen exactament el mateix contingut 
de les 151 columnes de la base de dades d’Excel generada per l’aplicatiu Amper Extra. Les 
altres 82 són explicades a la taula següent. 

Nom variable Descripció 
dif_dur_abs_preto_S1 Diferència durada absoluta pretònica tònica S1 
dif_dur_abs_topo_S1 Diferència durada absoluta tònica posttònica S1 
dif_dur_abs_preto_EXP1 Diferència durada absoluta pretònica tònica EXP1 
dif_dur_abs_topo_EXP1 Diferència durada absoluta tònica posttònica EXP1
dif_dur_abs_preto_S2 Diferència durada absoluta pretònica tònica S2 
dif_dur_abs_topo_S2 Diferència durada absoluta tònica posttònica S2 
dif_dur_abs_preto_EXP2 Diferència durada absoluta pretònica tònica EXP2 
dif_dur_abs_topo_EXP2 Diferència durada absoluta tònica posttònica EXP2
dif_dur_abs_preto_S3 Diferència durada absoluta pretònica tònica S3 
dif_dur_abs_topo_S3 Diferència durada absoluta tònica posttònica S3 
dif_dur_abs_preto_EXP3 Diferència durada absoluta pretònica tònica EXP3 
dif_dur_abs_topo_EXP3 Diferència durada absoluta tònica posttònica EXP3
difpreto_S1 Diferència pretònica tònica S1 
diftopo_S1 Diferència tònica posttònica S1 
difpreto_EXP1 Diferència pretònica tònica EXP1 
diftopo_EXP1 Diferència tònica posttònica EXP1 
difpreto_S2 Diferència pretònica tònica S2 
diftopo_S2 Diferència tònica posttònica S2 
difpreto_EXP2 Diferència pretònica tònica EXP2 
diftopo_EXP2 Diferència tònica posttònica EXP2 
difpreto_S3 Diferència pretònica tònica S3 
diftopo_S3 Diferència tònica posttònica S3 
difpreto_EXP3 Diferència pretònica tònica EXP3 
diftopo_EXP3 Diferència tònica posttònica EXP3 
dif_fin_S3 Diferència tònica S3 final de frase 
dif_fin_EXP3 Diferència tònia EXP3 final de frase 
Expansión Presència o no d’expansió 
F0_media F0 mitjana de la frase 
ESTRUC_F0_S1 Estructura tonal superficial S1 
ESTRUC_F0_EXP1 Estructura tonal superficial EXP1 
ESTRUC_F0_S2 Estructura tonal superficial S2 
ESTRUC_F0_EXP2 Estructura tonal superficial EXP2 
ESTRUC_F0_S3 Estructura tonal superficial S3 
ESTRUC_F0_EXP3 Estructura tonal superficial EXP3 
FRONT_INI Frontera_inicial 
ESTRUC_PROF_F0_S1 Estructura tonal profunda S1 
ESTRUC_PROF_F0_EXP1 Estructura tonal profunda EXP1 
FRONT_S1 Frontera final S1 o EXP1 
ESTRUC_PROF_F0_S2 Estructura tonal profunda S2 
ESTRUC_PROF_F0_EXP2 Estructura tonal profunda EXP2 
FRONT_S2 Frontera_intermèdia_S2 
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ESTRUC_PROF_F0_S3 Estructura tonal profunda S3 
ESTRUC_PROF_F0_EXP3 Estructura tonal profunda EXP3 
FRONT To de frontera final 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_S1 Estructura durativa superficial S1 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_EXP1 Estructura durativa superficial EXP1 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_S2 Estructura durativa superficial S2 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_EXP2 Estructura durativa superficial EXP2 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_S3 Estructura durativa superficial S3 
ESTRUC_DUR_SUP_ABS_EXP3 Estructura durativa superficial EXP3 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_S1 Estructura durativa profunda S1 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_EXP1 Estructura durativa profunda EXP1 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_S2 Estructura durativa profunda S2 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_EXP2 Estructura durativa profunda EXP2 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_S3 Estructura durativa profunda S3 
ESTRUC_DUR_PROF_ABS_EXP3 Estructura durativa profunda EXP3 
dif_int_preto_S1 Diferència intensidad pretònica tònica S1 
dif_int_topo_S1 Diferència intensidad tònica posttònica S1 
dif_int_preto_EXP1 Diferència intensidad pretònica tònica EXP1 
dif_int_topo_EXP1 Diferència intensidad tònica posttònica EXP1 
dif_int_preto_S2 Diferència intensidad pretònica tònica S2 
dif_int_topo_S2 Diferència intensidad tònica posttònica S2 
dif_int_preto_EXP2 Diferència intensidad pretònica tònica EXP2 
dif_int_topo_EXP2 Diferència intensidad tònica posttònica EXP2 
dif_int_preto_S3 Diferència intensidad pretònica tònica S3 
dif_int_topo_S3 Diferència intensidad tònica posttònica S3 
dif_int_preto_EXP3 Diferència intensidad pretònica tònica EXP3 
dif_int_topo_EXP3 Diferència intensidad tònica posttònica EXP3 
ESTRUC_INT_SUP_S1 Estructura superficial intensidad S1 
ESTRUC_INT_SUP_EXP1 Estructura superficial intensidad EXP1 
ESTRUC_INT_SUP_S2 Estructura superficial intensidad S2 
ESTRUC_INT_SUP_EXP2 Estructura superficial intensidad EXP2 
ESTRUC_INT_SUP_S3 Estructura superficial intensidad S3 
ESTRUC_INT_SUP_EXP3 Estructura superficial intensidad EXP3 
ESTRUC_INT_PROF_S1 Estructura profunda intensidad S1 
ESTRUC_INT_PROF_EXP1 Estructura profunda intensidad EXP1 
ESTRUC_INT_PROF_S2 Estructura profunda intensidad S2 
ESTRUC_INT_PROF_EXP2 Estructura profunda intensidad EXP2 
ESTRUC_INT_PROF_S3 Estructura profunda intensidad S3 
ESTRUC_INT_PROF_EXP3 Estructura profunda intensidad EXP3 
Llengua_num Codi numèric llengua 
Dialecto_num Codi numèric dialecte 


