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1. IMLRIDilfG 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre micro-intonatie 
van belang is voor foneemclassificatie in synthetische spraak en in di
foon-spraak in bet bijzonder, waar micro-intonatieve verschijnselen nor
maliter niet gemodelleerd worden. 
Alvorens in te gaan op de specifieke probleemstelli.ng van dit onderzoek 
wordt het verschijnsel micro-intonatie nader toegelicbt ( 1.1. en 1. 2. ) . 
Daarnaast zullen een aantal belangrijke kenmerken van difoon-spraak be
sproken worden (1.3.). 

1.1. Micro-intonatie in spra.akproduktie 

In Lammens (1986) wordt micro-intonatie gedefinieerd als: "de verzame
ling van die veranderingen van de fundamentele frequentie (FO) van na
tuur lijke spraak die niet bewust door de spreker veroorzaakt worden, 
maar eerder ontstaan als gevo].g van allerlei onbewuste fysiologische 
processen bij bet articuleren, op segmenteel niveau." 
Daartegenover staan FO-bewegi.ngen die wel bewust veroorzaakt worden en 
die, in tegenstenstelli.ng tot micro-intonatie, een linguistische functie 
hebben. Deze bewuste FO-bewegingen stellen de spreker ondermeer in staat 
tot het aanbrengen van accenten en het markeren van syntactische gren
zen. Micro-intonatie heeft geen lingu1stische functie maar lijkt wel van 
belang voor de natuurlijkheid. En mogelijk ook voor de verstaanbaarheid 
van spraak. 

In de literatuur (zie bijvoorbeeld Reinholt Petersen (1986)) wordt over 
bet a].gemeen onderscheid gemaakt tussen twee typen micro-intonatie: 

i)Intrinsic pitch. Het verschijnsel dat FD in gesloten vocalen zoals de 
/i/ hoger is dan in open vocalen zoals de /a/. 

ii)Co-articulatorische micro-intonatie. Daaronder verstaat men doorgaans 
FO-fluctuaties die ontstaan als gevolg van de co-articulatorische in
vloed die consonanten uitoefenen op omliggende vocalen. 

De heersende opvatting in de literatuur (bijvoorbeeld Ladefoged (1964) 
en Sundberg (1979)) is dat het verschijnsel intrinsic pitch een gevo].g 
is van de fysiologiscbe koppeli.ng van de stembron met de erboven gelegen 
anatomische structuren van het aanzetstuk. Zo zouden de verticale ver
plaatsi.ngen van de larynx, die optreden als gevo].g van het omhoog of om-



4 

la.ag bewegen van het tonglicha.am, een mogelijk.e verklaring zijn voor het 
FO-verschil tussen open en gesloten vocalen. Bij een hoge tongpositie 
( zoals het geval is bij het produceren van bijvoorbeeld de gesloten vo
caa.l /i/) wordt de larynx omhoog getrokken, hetgeen resulteert in een 
grotere verticale spanning van de stembanden en een hogere FO. Het ver
schijnsel co-articulatorische micro-intonatie zou samenhangen met de 
transglottale luchtstroomsnelheid tijdens het articuleren, die varieert 
als functie van de continu veranderende luchtweerstand in het aanzet
stuk. Zo zorgt de vernauwing van het aanzetstuk tijdens de produktie van 
obstruenten voor een afname van de luchtstroomsnelheid in de glottis, 
met als gevol.g een daling van FO. Bij het opheffen van de obstructie 
neemt de luchtstroomsnelheid in de glottis weer snel toe, hetgeen aan
leiding geeft tot een stijging van FO. Voor plosieven is de obstructie 
van het aanzetstuk volledig. De subglottale drukopbouw die daa.r het ge
vol.g van is, leidt met name bij stemloze plosieven tot een nog grotere 
toename van de luchtstroomsnelheid bij het opheffen van de obstructie. 
Gedetailleerdere beschrijvingen over het tot stand komen van micro-in
tonatieve verschijnselen kunnen ondermeer gevonden worden in: Ohala 
(1973) en Cranen en Boves (1984). 
Het onderzoek dat Mijnsbergen (1989) voor het Nederlands verrichtte aan 
16 verschillende CV-combinaties, geeft aan dat zowel de klinker als de 
aan die klinker voorafgaande consonant van invloed zijn op het FO-ver
loop. Deze effecten (door Mijnsbergen het klink.er- respectievelijk het 
consonanteffect genoenrl) bleken additief, hetgeen aa.ngeeft dat ze onaf
hank.elijk van elkaa.r optreden. De klinker bepaalde de relatieve toon
hoogte, zowel bij de inzet van de klinker als 50 ms erna (met hogere FO
waa.rden bij toenemende geslotenheid van de klinker). De pre-vocalische 
consonant bepaa.lde zowel de grootte als de richting van het verschil 
tussen de FO bij het inzetten van de kl ink.er en de FO 50 ms later. 

Dit onderzoek richt zich op de rol van de onder punt ii) genoenrle micro
intonatieve verschijnselen in spraakperceptie. En in het bijzonder op de 
rol van micro-intonatieve verschijnselen die een gevol.g zijn van de (co
articulatorische) invloed van pre-vocalische plofklank.en op het FO-ver
loop in een vol.gende vocaa.l. Een voor het huidige onderzoek belangrijke 
bevinding van Mijnsbergen was dat de FO bij de steminzet van klinkers 
voorafgegaan door een stemloze plosief aanzienlijk hoger lag dan die van 
klinkers voorafgegaan door een stemhebbende plosief. Ook het onderscheid 
+ of -accent speelde een rol: in geaccentueerde syllaben was de FO bij 
de klinkerinzet na stemloze plosieven gemiddeld 3 semi-tonen 1 (ST) ho
ger dan na stemhebbende plosieven. In ongeaccentueerde syllaben bedroeg 
het verschil gemiddeld 2 ST. 

1) In het huidige anderzoek •ordt zo•el voor de FO (een fysische grootheidl als voor de toonhoogte (het 
perceptieve correlaat van FO) dezelfde 1eeteenheid, in dit geval de se1i-toon, gebruikt. 
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Silverman ( 1987) vond, in een vergelijkbaar produktie-experiment met 
twee Engelse SPrekers, een hogere klinkerinzet na stemloze obstruenten 
dan na stemhebbende obstruenten en sonoranten. Een verschil van ongeveer 
2 ST gemiddeld over geaccentueerde en ongeaccentueerde syllaben. 
Soortgelijke resultaten werden al (veal) eerder gevonden door ondermeer 
Lehiste en Peterson ( 1961), House en Fairbanks ( 1953) en Meyer ( 1896), 
die bijna 100 jaar geleden de vol.gende constatering deed: "Je grosseren 
Expirationsrlruck die Consonanten erforderen, um so hOher scheinen sie 
den Vokalton zu treiben. Daneben hat jeder der unter sonst gleichen Be
dingungen gesprochenen Vokale seine ihm eigentiimliche absolute TonhOhe." 

Vol.gens Lammens (1986) kunnen prevocalische consonanten wat betreft hun 
invloed op het toonhoogte-verloop in een vol.gende vocaal in drie catego
rieen opgesplitst warden die samenvallen met drie grate fonologische 
klassen: 

i)/p/, /t/, /k/, /s/, /f/, /?(/ stemloze obstruenten. 

ii)/b/, /d/, /g/, /z/, /v/ stemhebbende obstruenten. 

iii)/m/, /n/, /1/, /j/, /w/ liquidae en semi-vocalen. 

Bovengenoenxie onderzoeken geven aan dat er SPrake is van een systema
tisch verschil in het FO-verloop na stemloze obstruenten en de overige 
consonanten. 
Nu rest ons nog de vra.ag in hoeverre de in de produktie gevonden syste
matische FO-verschillen na stemloze en stemhebbende obstruenten van be
lang zijn voor de spra.a.kperceptie. 

1.2. Micro-intonatie in perceptje 

Vol.gens de op bet IPO ontwikkelde benadering van intonatie, bevatten al
leen die toonhoogte-bewegingen die bewust door de spreker veroorzaakt 
warden perceptief relevante informatie. Vol.gens 't Hart, Collier en Co
hen (1990) lrunnen micro-intonatieve verschijnselen die optreden als ge
vol.g van onbewuste fysiologische processen en afhangen van de (inciden
tele) segmentele inhoud van een uiting, als perceptief irrelevante FO
variaties beschould worden: "Our position thus boils down to a conside
ration of macro-intonation as built up of the perceptually relevant 
pitch movements, whereas micro-intonation would constitute the irrele
vant detail." 
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Een van de onderdelen van de "IPO-benaderi.ng" van intonatie is om de 
li.ngu1stisch relevante bijdragen aan het FO-verloop te scheiden van de 
(irrelevante) micro-intonatie. Dat wordt gedaan door het oorspronkelijke 
FO-verloop van een geresynthetiseerde uiting te vervangen door een FO
verloop, opgebou~ uit een minimaal aantal rechte lijnstukken. De op de
ze wijze gestileerde uiting moet perceptief niet te onderscheiden zijn 
van het geresynthetiseerde origineel. In deze "close-copy" stileringen 
is de scheiding tussen de perceptief relevante toonhoogte-bewegingen en 
de micro-intonatieve verschijnselen echter niet volledig. Intrinsieke 
FO-verschillen tussen open en gesloten klinkers in geaccentueerde sylla
ben blijven namelijk behouden. Intrinsieke FO-verschillen voor klinkers 
in ongeaccentueerde syllaben en co-articulatorische micro-intonatie 
daarentegen worden wel weggestileerd. 

De Pijper (1983) voerde een perceptie-experiment uit om na te gaan of 
close-copy stileri.ngen inderda.ad niet te onderscheiden zijn van tnJn ge
resynthetiseerde originelen. Daarbij werd uitgegaan van (Engelse) zinnen 
die in duur varieerden van een tot drie seconden. Er waren drie versies 
voor elke zin: een geresynthetiseerd origineel; een close-copy; en een 
"alternatieve versie", die qua melodie duidelijk afweek van de overige 
versies. 
Deze verschillende versies werden op drie manieren gepaard: (i) twee 
identieke versies; (ii) een geresynthetiseerd origineel en een close-co
py stilering; (iii) een geresynthetiseerd origineel of een close-copy en 
een alternatieve versie. Deze paren werden aan 64 luisteraars aangeboden 
die elk paar als "gelijk" of "ongelijk" moesten beoordelen. Paren die 
bestonden uit twee identieke versies werden in 96 % van alle gevallen 
als gelijk beoordeeld. De paren met een geresynthetiseerd ori.gineel en 
een close-copy stileri.ng werden in bijna 90 % van alle gevallen als ge
lij k beoordeeld. Paren die bestonden uit een geresynthetiseerd origineel 
of een close-copy, en een alternatieve versie werden in slechts in 6 % 
van alle gevallen als gelijk beoordeeld. 
Naar aanleiding van deze resultaten werd geconcludeerd dat het mogelijk 
is het FO-verloop van een willekeurige uiti.ng te benaderen met een be
perkt aantal rechte lijnstukken en met weglati.ng van nicro-intonatieve 
verschijnselen, zonder gevol.gen voor de perceptie. 
Op grond van het onderzoek van De Pijper kan echter niet zonder meer ge
steld worden dat micro-intonatieve verschijnselen perceptief irrelevant 
zijn. Het onderzoek van De Pijper laat namelijk alleen uitspraken toe 
over de perceptie van hele uitingen ("globaal luisteren"). Het is moge
lijk dat micro-intonatieve verschijnselen wel van belang zijn voor de 
perceptie op segmenteel niveau (foneemclassificatie). Het precieze ver
loop van FO zou namelijk een van de features kunnen zijn die een rol 
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spelen in het herkenningsproces op grond waa.rvan, in een initiele fase 
van de spraak-perceptie, auditieve informatie in het sensorisch geheugen 
aan een meer abstracte foneem-categorie gek.oppeld kan worden. 
Het l:uJidige onderzoek spitst zich toe op de vra.ag in hoeverre de co-ar
ticulatorische invloed van plosieven oP het FO-verlocp bijdra.agt aan de 
stemhebbend/stemloos beslissing in synthetische spraak (in dit geval in 
difoon-spraak). Daarbij wordt uitgegaan van de micro-intonatieve effec
ten zoals ze door Mijnsbergen (1989) in natuurlijke spra.ak gevonden wer
den. Oat het FO-verlocp na pre-vocalische plofklanken een rol speelt in 
foneemclassificatie, werd eerder al aangetoond door ondermeer Silverman 
(1987) en Haggard, Ambler en Callow (1970). In beide onderzoeken werden 
synthetische stimuli gebruikt waarvan het FO-verlocp gemanipuleerd werd. 
De FO-variaties die aangebracht werden, waren ecbter veel groter dan de 
micro-intonatieve effecten die gevonden zijn door Mijnsbergen (1989), 
zie 1.1. Oat geldt met name voor het onderzoek van Haggard, Ambler en 
Callow (1970), waar FO-stijgingen en -dalingen van ± 7 ST gebruikt wer
den. Vragen met betrekking tot de natuurlijkheid (of de acceptabiliteit) 
van de stimuli kwamen in dat onderzoek niet ter sprake. 

Dit onderzoek beperkt zich tot bet stemhebbend/stemloos onderscbeid bij 
(synthetische) plofklanken. Het verloop van FO is slecbts een van een 
hele reeks cues die daarin mogelijk een rol spelen. Lisker (1978) onder
scbeidt namelijk niet minder dan 16 akoestische kenmerken die mogelijk 
van invloed zijn oP de stemhebbend/stemloos beslissing in een woordpaar 
als "rapid-rabid". Behalve het FO-verloop voor en na de occlusie worden 
ondermeer genoenxi: 

- duur van de occlusie 
- duur van de vooraf gaande klinker 
- "offset-frequentie" van Fl voor de occlusie 
- aan- of afwezigheid van "voicing" tijdens de occlusie 
- "onset-frequentie" van Fl na de occlusie 
- voice onset time 
- intensiteit van de ruisplof 
- amplitude van de voorgaande ten opzichte van de volgende klinker 

1. 3. E:igeoscbaopen van difoon-spraak 

In difoon-spraak geldt bet difoon, een "spraakfragment" dat (grofweg) 
loopt van de tweede helft van een spraakklank tot en met de eerste belft 
van een volgende spraakklank, als concatenatie-eenbeid. Difonen worden 
opgeslagen in de vorm van een beperkt aantal parameterwaarden die uit 
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natuurlijke spraak worden afgeleid. De parameterwaarden voor de formant
frequenties en -bandbreedten, die samen de spectrale omhullende van bet 
spraaksignaal beschrijven, worden doorgaans aan de hand van een LPC-ana
lyse afgeleid. Voor de LPC-analyse (meestal LPC-10) wordt uitgegaan van 
een analyse-venster van 25 ms. Behalve deze spectrale parameterwaarden 
wordt (op basis van aparte met:ingen) ook een parameterwaarde afgeleid 
voor de amplitude van bet signaal, evenals een parameterwaarde die aan
geeft of bet signaal stemhebbend (periodiek) of stemloos (ruis-acbtig) 
is. Tenslotte wordt ook een parameterwaarde afgeleid voor de berhal:ings
frequentie (van stemhebbende gedeelten) van bet signaal. Deze parameter
waarden worden elk.e 10 ms geactualiseerd. 
Een belangrijk voordeel van bet difoon als concatenatie-eenheid is dat 
er geen regels nodig zijn voor bet modelleren van de transities tussen 
spraakklanken. De temporele structuur evenals bet FO-verloop van de uit 
difonen gesyntbetiseerde uit:ingen dienen wel nog apart beregeld te war
den. Voor duur-aanpassingen is in de difoon-set die op het !PO gebruikt 
wordt een (eenvoudige) set van duur-regels gel.mplementeerd. Op grond van 
die regels kunnen ondermeer pre-pausale verleng:ing, spreeksnelheid en de 
verlenging van geaccentueerde syllaben beregeld worden. De beregel:ing 
van het FO-verloop gebeurt op basis van de door 't Hart, Collier en 
Cohen (1990) ontwikkelde intonatie-grammatica van bet Nederlands. Hicro
intonatieve verscbijselen, zoals de co-articulatorische invloed van con
sonanten op het FO-verloop in een vol.gende vocaal, worden ecbter niet 
beregeld. 
Een probleem van synthetische spraak (en difoon-spraak in het bijzonder) 
is dat het verarnrl is ten opzichte van natuurlijk.e spraak. Oat uit zich 
onder andere in trage foneem-detectie tijden (zie Nix, Mehta, Dye en 
Cutler (1993)). De achterli.ggende gedacbte van het l'Ulidige onderzoek is 
dat het precieze verloop van FO mogelijk gebruikt kan worden om de iden
tificeerbaarbeid van plofklanken in difoon-spraak te verbeteren. 

1. 4. Vraagstellirut 

Het hoofddoel van dit onderzoek is om na te gaan of bet systematisch 
verschil in FO-verloop na stemhebbende en stemloze plofklanken bijdra.agt 
aan het waargenomen stemhebbend/stemloos onderscheid in difoon-spraak. 
In difoon-spraak wordt de specifieke invloed van stemloze plosieven op 
bet FO-verloop in een vol.gende vocaal normaliter niet gemodelleerd. 
Daardoor komt het systematisch verschil in FO-verloop na stemloze en 
stemhebbende plosieven te vervallen. 
Het verschil in FO-verloop na stemhebbende en stemloze plofklanken is 
ecbter slechts een van een hele reeks akoestiscbe kenmerk.en die mogelijk 
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een rol spelen in de stemhebbend/stemloos beslissi.ng (zie 1.2. ). Een van 
de belangrijkste cues oP grond wa.a.rvan stemloze en stemhebbende plosie
ven van elkaar onderscheiden kunnen word.en is de duur van de occlusie. 
Het tweede doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de rela
tieve bijdragen van het FO-verloap en de occlusie~uur aan het waargeno
men stemhebbend/stemloos onderscheid. 
Om een antwoord te vinden oP de vragen die hierboven aan de orde word.en 
gesteld, zullen in dit onderzoek zowel bet FO-verloop als de occlusie
duur (onafhankelijk) gevarieerd word.en. Daarbij wordt in eerste instan
tie uitgegaan van naar natuurlijke spraak gemodelleerde parameter-waar
den. Voor meer toepassi.ngsgerichte doeleinden is het echter niet ondenk
baar dat gestreefd wordt naar een zo eenvoudig mogelijke modellering. 
Een derde doel van dit onderzoek is om na te gaan wat de gevolgen zijn 
voor de foneem-classificatie, wanneer we de modelleri.ng van het FO-ver
loop en de occlusie~uur van stemloze plosieven vereenvoudigen en ons 
beperken tot het synthetiseren van parameterwaarden die gebaseerd zijn 
op produktie-gegevens van stemloze plosieven in geaccentueerde syllaben. 
Op die manier kan voor twee accentcondities met een set parameterwaarden 
volstaan word.en. Bovendien wordt door deze wijze van modelleren ook in 
de -accentconditie uitgegaan van de meer extreme parameterwaarden (hoge
re FO bij klinkerinzet en langere occlusie~uur) die typerend zijn voor 
stemloze plosieven in geaccentueerde syllaben. De verwa.chti.ng is dat dit 
leidt tot een betere herkenni.ng van stemloze plosieven, met name in on
geaccentueerde syllaben. Deze vereenvoudigi.ng van de modelleri.ng zou 
echter gevolgen kunnen hebben voor de acceptabiliteit van die plosieven. 
Daarom zal ook naar acceptabiliteits-oordelen gekeken word.en. 

Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelexperimenten: experiment 1 
heeft betrekking op de doelen 1 en 2; de experimenten 2a en b hebben be
trekki.ng op doel 3. 
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2. KB'l'ID>B 

In experiment 1 wordt nagegaan in hoeverre het al dan niet modelleren 
van het specifieke FO-verloop na stemloze plofklanken van invloed is op 
het waargenomen stemhebbend/stemloos onderscheid in difoon-spraak. Be
halve het FO-verloop wordt in experiment 1 tevens de occlusie-duur gema.
nipuleerd, hetgeen ons inzicht geeft in de relatieve bijdragen die het 
FO-verloop en de occlusie-duur aan dat (stem-)onderscheid leveren. 
In de experimenten 2a en b wordt onderzocht wat de gevol.gen zijn voor de 
classificatie (experiment 2a) en voor de acceptabiliteit (experiment 2b) 
van stemloze plosieven in ongeaccentueerde syllaben, wanneer we de mo
dellering van het FO-verloop en de occlusie-duur vereenvoudigen en ons 
zowel in geaccentueerde als in ongeaccentueerde syllaben beperken tot 
het synthetiseren van produktie-waarden van stemloze plosieven uit geac
centueerde syllaben. 
Zoals in paragraaf 1.4. is vermeld, wordt in difoon-spraak de specifie
ke invloed van stemloze plosieven op het FO-verloop in een volgende vo
caal niet gemodelleerd. Voor stemhebbende plosieven daarentegen geldt 
dat het oorspronkelijke FO-verloop in een volgende vocaal vrij goed be
naderd wordt. Om deze reden wordt in het design van experiment 1 en de 
experimenten 2a en b alleen van stemloze plosieven (in dit geval de /p/) 
uitgegaan en zijn stemhebbende plosieven verder buiten beschouwing gela
ten. 

2.1. Stjmnlus-materiaa.l 

Experiment 1: 

In experiment 1 werden de volgende (betekenisloze) stimulus-woorden 2 

gebruikt: /'Id§'~/ en I'~/, met respectievelijk zonder accent op 
de target-syllabe /pa/. Deze stimulus-woorden werden gesynthetiseerd uit 
LPC-10 gecodeerde difonen (van spreker Zelle) met een sample-frequentie 
van 10 kHz. 
Seide stimulus-woorden werden voorzien van de in difoon-spraak (automa
tisch) gegenereerde FD-contour voor neutrale uitingen. De toonhoogte-be
weging die de geaccentueerde syllabe van de beide stimulus-woorden mar
keert is de punthoed (l&A). Andere intonatieve mogelijkheden waren de 
accentverlenende stijging (1) of daling (A). Voor geaccentueerde sylla
ben in neutrale uitingen wordt in difoon-spraak echter standaard de 
punthoed gegenereerd. 

2) Yoor het genereren van de stiaulus-woorden werd het progra11a 1 DS 1 (LPC-10) gebruikt. 
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In beide stimulus-woorden bevindt het target-f oneem /p/ zich in woord
inteme (mediale) positie. Andere posities in het stimulus-woord (woord
initieel of -finaal) werden uitgesloten. De woord-initiele positie werd 
uitgesloten onrlat in die positie de occlusieduur, een van de onafhanke
lijke variabelen in dit onderzoek, vervalt als cue voor het stemhebbend/ 
stemloos onderscheid. De woordfinale positie werd eveneens uitgesloten 
onrlat in het Nederlands het onderscheid tussen stemhebbende en stemloze 
plosieven in woordf inale positie geneutraliseerd wordt ten gunste van de 
stemloze plosieven. 

De voor dit onderzoek relevante eigenschappen van het (synthetische) 
target-foneem waren als volgt: 

i)afwezigheid van segmentele invloed op het FO-verloop. 

ii)occlusie-duur van 40 ms zowel in de geaccentueerde als in de 
ongeaccentueerde syllabe. 

De segmentele bijdrage aan het FO-verloop ontbreekt, onrlat in difoon
spraak de invloed van stemloze plosieven op het FO-verloop in een vol
gende vocaal niet gemodelleerd wordt. De korte occlusie-duur van 40 ms, 
die in de voor dit onderzoek gebruikte difoon-set niet alleen voor de 
/p/ maar ook voor de overige stemloze plosieven (/t/ en /k/) is gevonden 
(zowel in geaccentueerde als in ongeaccentueerde syllaben), kan mogelijk 
toegeschreven worden aan de segmentatie-criteria waarvan bij het uit
snijden van de difonen is uitgegaan. 

Om te komen tot het uiteindelijke stimulus-materiaal voor experiment 1 
zijn de volgende FO- en duurmanipulaties 3 uitgevoerd: 

i)Voor ongeaccentueerde target-syllaben: verhoging van de FO bij de klin
kerinzet met 2 ST ten opzichte van de regelgegenereerde FO-contour; ge
volgd door een lineaire interpolatie tussen de gemanipuleerde FO-waarde 
bij de klinkerinzet en de oorspronkelijke (regelgegenereerde) FO 50 ms 
later. 
Voor geaccentueerde target-syllaben werd dezelfde procedure gevol.gd. In 
dit geval werd de FO bij de klinkerinzet echter met 3 ST verhoogd. 

ii)Verlenging van de occlusieduur tot 80 ms in ongeaccentueerde target
syllaben en tot 100 ms in geaccentueerde target-syllaben. 

3) ZoMtl dt FO- als de duur1anipulatits zijn 1et behulp van het progr1111 1 CHP1 uitgevoerd. 
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De manipulaties aan het toonhoogte-verloop zijn gebaseerd op de resulta
ten van het onderzoek van Mijnsbergen (1989) zoals besproken in 1.1. De 
duurmanipulaties zijn gebaseerd op meetgegevens die ik zelf verzameld 
heb aan de hand van een klein en inf ormeel produktie-experiment waarin 
een spreker gevraagd werd drie maa.l de (gel.soleerde) woorden ltd~'~/ 
en /'~/ uit te spreken 4 . De aanzienlijke lengtes van de occlu
sie-duren, namelijk 80 ms in ongeaccentueerde target-syllaben en 100 ms 
in geaccentueerde target-syllaben, zijn waarschijnlijk een gevolg van 
het feit dat de occlusies afkomstig zijn uit los uitgesproken woorden. 

In experiment 1 lrunnen aan de hand van de bovengenoenxie FO- en duurmani
pulaties 8 verschillende stimuli onderscheiden warden. Deze 8 stimuli 
lrunnen worden uitgesplitst naar 3 onafhankelijke variabelen: accent, FO 
en occlusie. Elk van deze variabelen kent 2 condities: "geaccentueerd 
vs. ongeaccentueerd" voor de variabele accent en "oorspronkelijk vs. ge
manipuleerd" voor de variabelen FO en occlusie. In de volgende tabel 
wordt het design van experiment 1 schematisch weergegeven: 

i 

FO 

ii 

+ accent: 
occlusie 

i ii 

1 2 

3 4 

FO 

i 

ii 

- accent: 
occlusie 

i ii 

5 6 

7 8 

i = oorspronkelijke waarde voor FO en occlusie 
ii = gemanipuleerde waarde voor FO en occlusie 

De experimenten 2a en b: 

In de experimenten 2a en b werd het vol.gende stimulus-woord gebruikt: 
·~ (zonder accent op de target-syllabe /pa/). Hetzelfde (uit di
fonen gesynthetiseerde) stimulus-woord dat eerder al gebruikt werd als 
uitgangspunt voor een deel van het stimulus-materiaal van experiment 1. 

4) Het opgeno11n spraak1ateriaal werd 1et een sa1ple-frequentie van 20 kHz gedigitaliseerd en is ver
volgens geseg1enteerd 1et behulp van het progra11a 1 S6F1

• Het progra11a 1 CHP 1 is gebruikt 01 de 
occlusie-duren te 1eten. 
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De FO- en duurmanipulaties voor de experimenten 2a en b waren als volgt: 

i)Verhogi.ng van de FO bij de klinkerinzet met 2 en met 3 ST (de ongeaccen
tueerde reSPectievelijk de geaccentueerde waarde) ten opzichte van de 
regel.gegenereerde FD-contour; gevo).gd door een lineaire interpolatie 
tussen de gemanipuleerde FO-waarde bij de klinkerinzet en de oorSPronke
lijke (regel.gegenereerde) FO-waarde 50 ms later. 

ii)Verlenging van de occlusieduur tot 80 ms (de ongeaccentueerde waarde) en 
100 ms (de geaccentueerde waarde). 

De bovengenoen::ie FO- en duurmanipulaties leveren 4 verschillende stimuli 
op. Deze stimuli (alle 4 met een ongeaccentueerde target-syllabe) kunnen 
worden uitgeSPlitst naar 2 onafhankelijke variabelen: FO en occlusie. 
Elk van deze variabelen kent 2 condities: "manipulatie met -accentwaarde 
vs. manipulatie met +accentwaarde". 
De stimuli 5 en 7 uit experiment 1 behoren eveneens tot het stimulus-ma
teriaal. Deze stimuli fungeren als controle-conditie waar de scores voor 
de 4 experimentele stimuli tegen afgezet kunnen worden. In beide contro
le-stimuli bedra.agt de occlusie-duur van de /p/ slechts 40 ms. De plof
klank van die stimuli heeft daardoor een /b/-achtig karakter. In experi
ment 2a zullen beide stimuli als controle-conditie aangeboden worden; in 
experiment 2b alleen stimulus 5. 
Het design van de experimenten 2a en b, inclusief de controle-stimuli, 
wordt in de volgende tabel schematisch weergegeven: 

occlusie 

-acc.waarde +acc.waarde 

-acc.waarde 
1 2 controle-conditie: 

FO stimulus 5 en 7 
+acc.waarde 3 4 (uit experiment 1) 

2.2. Proefoersonen 

27 proefpersonen namen deel aan elk van de 3 experimenten van dit onder
zoek. Dit waren voor een deel medewerkers van het IPO, het grootste deel 
van de proefpersonen bestond echter uit studenten van de Technische Uni
versiteit Eindhoven. Geen van de proefpersonen gaf aan gehoor-problemen 
te hebben. 
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2.3. Procedure 

Experiment 1: 

Dit experiment bestond uit een classificatie-test waarin de proefperso
nen als taak had.den de target-syllabe van de stimulus-woorden (/m@'~/ 
en /'~/) als /ba/ of /pa/ te classificeren. 
Elk stimulus-woord werd 20 ma.al a.angebcrlen. Met 8 stimuli (4 voor elke 
accent-conditie) levert dat 8 * 20 = 160 aanbiedingen voor experiment 1. 
Stimulus-woorden met geaccentueerde en ongeaccentueerde target-syllaben 
werden in afzonderlijke blokken a.angebcrlen. Om aanloop-effecten tegen te 
gaan werd elk blok voorafgegaan door 5 oefentrials. De proefpersonen 
kregen dus een stimulus-lijst met 170 items aangebcrlen (160 exper:iJDente
le stimuli + 10 oefentrials). Om eventuele volgorde-effecten te contro
leren is uitgegaan van 6 verschillende random-volgorden per stimulus
lijst. Daarvan begonnen 3 met een "- accentblok" (een blok van stimulus
woorden zonder accent op de target-syllabe) en 3 met een "+ accentblok". 
Elk stimulus-woord werd gevol.gd door een 3 sec. durend interval. Binnen 
dat interval moesten de proefpersonen hun keuze op een antwoordf ormulier 
a.angeven. Na elke vijfde stimulus werd een waarschuwingssignaal gegeven 
om de proefpersonen te helpen bij het volgen van de items op het ant
woordformulier. De proefpersonen namen in groepen van (maximaal) 5 deel 
aan het experiment en kregen de stimuli via koptelefoons a.angebcrlen. 

De experimenten 2a en b: 

Het luisterexperiment voor dit deel van het onderzoek bestond uit twee 
delen: experiment 2a (een classificatie-test) en experiment 2b (een ac
ceptabiliteits-beoordeli.ng). 
In experiment 2a was het evenals in experiment 1 de taak van de proef
personen de target-syllabe van een stimulus-woord, in dit geval het 
woord ;·~;. als /ba/ of /pa/ te classificeren. 
In dit deelexperim.ent werden de 4 experim.entele stimuli evenals de beide 
(/b/-achtige) controle-stimuli 20 ma.al a.angebcrlen. Om eventuele volgorde 
effecten tegen te gaan is (evenals in experiment 1) uitgegaan van 6 ver
schillende random-volgorden. Elke stimulus-lijst werd voorafgegaan door 
5 oefentrials om aanloop-effecten te controleren. Het totale aantal 
items voor elk van de 6 stimulus-lijsten van experiment 2a bedroeg dus 
125 (5 oefentrials + 80 experim.entele stimuli + 40 controle-stimuli). 
Verder was de in experiment 2a gevolgde procedure gelijk aan die van 
experiment 1. 
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In experiment 2b werden dezelfde experimentele stimuli gebruikt als in 
experiment 2a. Ditmaal werd de proefpersonen gevraagd de acceptabiliteit 
teit van het synthetische target-foneem (als vertegenwoordi.ger van de 
klank /p/) op een tien-puntsschaal aan te geven. De controle-stimulus in 
experiment 2b gold als ref erentie voor een stimulus-woord met een onac
ceptabele realisatie van de /p/ en werd gebruikt om na te gaan of de 
taak geschikt was om het onderscheidend vermogen van de luisteraars te 
meten (mochten er geen verschillen tussen de experimentele condities 
gevonden worden). 
Elk stimulus-woord werd 5 maal a.angeboden. Evenals in experiment 2a is 
uitgegaan van 6 verschillende random-volgorden. Het totale aantal items 
op elk van stimulus-lijsten van experiment 2b, inclusief de 5 oefen
trials die aan elke lijst voorafgingen, bedroeg 30 (5 oefentrials + 20 
experimentele stimuli + 5 controle-stimuli). In dit experiment gold een 
inter-stimulus-interval van 4 sec. De procedure was voor het overige ge
lijk aan die van de experimenten 1 en 2a. 

Elke proefpersoon nam deel aan elk van de 3 deelexperimenten van dit on
derzoek, die om eventuele leereffecten tegen te gaan op 3 verschillende 
dagen afgenomen werden. De 3 deelexperimenten werden bovendien in 3 ver
schillende volgorden aangeboden zodani.g dat een effect als gevolg van de 
vol.gorde waarin de deelexperimenten werden afgenomen zoveel mogelijk kon 
warden uitgesloten. 
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3. RRSULTATBR 

3.1. Exoerjment 1 

Tabel I geeft de in experiment 1 gevonden percentages /p/-oordelen uit
gesplitst naar de 3 onafhankelijke variabelen "accent", "FO" en "occlu
sie". Met 27 proefpersonen en 20 aanbiedingen per stimlus is elk per
centage in tabel I gebaseerd op 540 observaties. 

Tabel I: percentages /p/-oordelen voor experiment 1 

FD 

+ accent: - accent: 
occlusie occlusie 

i ii i ii 
(40ms) (100ms) (40ms) (80ms) 

i 48.0 84.1 i 51,3 79.3 
(+OST) (+OST) 

FO 
ii 57.8 89.1 ii 59.4 82.6 

(+3ST) ( +2ST) 

i = oorspronkelijke waarde voor FD en occlusie 
ii = gemanipuleerde wa.arde voor FD en occlusie 

In de figuren la en b worden de percentages /p/-oordelen uitgezet als 
functie van de occlusieduur en het toonhoogte-verloop. In figuur la ge
beurt dat voor geaccentueerde target-syllaben, in figuur lb voor ongeac
centueerde target-syllaben. 
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Figuur la en b: percentages /p/-oordelen als functie van occlusie-duur 
en toonhoogte-verloop (voor e:xperiment 1) 
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De lijnen in de f iguren la en b dienen enkel om de in de data gevonden 
verschillen te verduidelijken en hebben in feite geen betekenis. 

Uit tabel I en de f iguren la en b blijkt dat in beide accentcondities 
stimuli met langere occlusies, evenals stimuli waa.rvan de klinker-inzet 
verhoogd is, vaker als /p/ geclassificeerd worden dan stimuli met korte
re occlusieduren en stimuli met een oorspronkelijk toonhoogte-verloop. 
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Tabel II geeft een samenvatti.ng van de belangrijkste resulaten van de 
variantieanalyse die is uitgevoerd op de arcsinus getransformeerde 5 

percentages van experiment 1. In de drieweg-variantieanalyse golden "Ac
cent" , "FO" en "Occlusie" als onafhankelijk.e variabelen, proefpersonen 
golden als replicaties. 

Tabel II: resultaten van de variantieanalyse voor experiment 1 

SOURCE DF1/DF2 F p VALUE MEAN SQUARE 

AC 1/26 1.1999 0.2834 142.6167 
MI 1/26 12.8886 0.0013 1916.6063 
AC MI 1/26 0.1145 0.7378 18.4474 
oc 1/26 124.5329 0.0000 36026.7465 
ACOC 1/26 3.8373 0.0609 614.3927 
MI OC 1/26 0.1373 0.7140 16.5681 
AC MI OC 1/26 0.0365 0.8500 5.1315 

AC = accent, MI = FO en OC = occlusie 

Uit de resultaten van de variantieanalyse blijkt dat zowel het effect 
van FO als dat van occlusie significant is. 
Het effect van occlusie is overigens aanzienlijk groter dan dat van FO. 
Accent blijkt geen si.gnificante factor. Er zijn verder geen significante 
interacties, hetgeen impliceert dat de effecten van FO en occlusie (in 
perceptief opzicht) onafhankelijk zijn en bij elkaar opgeteld kunnen 
worden. 

De resultaten van experiment 1 geven aan dat het FO-verloop inderdaad 
van belang is voor de classificatie van plofklanken en dat de bijdragen 
van het FO-verloop en occlusieduur additief zijn. Niettemin blijkt dat 
het FO-verloop een duidelijk minder belangrijk.e "cue" voor het voiced/ 
unvoiced onderscheid is dan occlusie. 

5) Experi1ent 1 levert resultaten in de vor1 van percentages (/p/-oordelen). Yoor percentages geldt on
der1eer dat varianties en ge1iddelden 1et elkaar correleren. De aan die percentages gekoppelde (pro
portionele) schalen zijn bovendien niet lineair en additief; dit geldt 1et na1e voor waarden in de 
buurt van 0 en 100 X. Deze bezwaren kunnen grotendeels worden weggeno1en, wanneer 1en op deze percen
tages een 1rcsinus-tr1nsfor1atie uitvoert (zit onder111r Studebaker (1985)), 
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3.2. De experjmenten 2a en b 

Tabel III geeft voor exPeriment 2a de percentages /p/-oordelen, zowel 
voor de exPerimentele stimuli (uitgesplitst naar de variabelen FO en oc
clusie) als voor de twee stimuli uit de controle-conditie. Elk percen
tage in tabel III is gebaseerd op 540 observaties (27 proefpersonen en 
20 observaties per stimulus). 

Tabel III: percentages /p/-oordelen voor exPeriment 2a 

FO 

-acc.wa.arde 
+2 ST 

+acc.waa.rde 
+3 ST 

occlusie 

-acc.wa.arde 
80 ms 

83.7 

82.6 

+acc.wa.arde 
100 ms 

90.6 

92.2 

controle-stimuli: 
50.7 en 56.9 

(stim. 5 en 7 uit exP.1) 

De percentages voor de exPerimentele stimuli liggen beduidend hoger dan 
die voor de twee controle-stimuli. De scores voor die stimuli in exPeri
ment 1 (gemiddeld 55.4 %) en die in exPeriment 2a (gemiddeld 53.8 %) 
ontwijken elka.ar niet veel. 

In f iguur 2 worden de scores voor de exPerimentele stimuli evenals die 
voor de controle-stimuli uitgezet als functie van de occlusie-duur en 
het toonhoogte-verloop. 
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Figuur 2: percentages /p/-oordelen als functie van occlusie-duur en 
toonhoogte-verloop (voor experiment 2a) 

100 

90 ~ p 
80 

e 
r 70 
c 

60 e 0 
I 50 0 
t 
8 10 

' 30 e 
20 , 
10 

0 
I I I I I I I 

10 80 100 

Occlus~ IMS) 

+ FO: · #.cc.ward! + fO: , Ile.wane 

o ~. s l•il exp. 1) D St 1 llil elf. 1) 

Uit tabel III en figuur 2 blijkt dat het verlengen van de occlusie-duur, 
van 80 ms (de ongeaccentueerde wa.a.rde) naar 100 ms (de geaccentueerde 
wa.a.rde), leidt tot een groter aantal /p/-oordelen (een toename van ge
middeld 83.2 naar 91.4 %). Het verhogen van de FO bij de klinkerinzet, 
van 2 naar 3 ST (de ongeaccentueerde respectievelijk de geaccentueerde 
wa.a.rde), daarentegen heeft nauwelijks gevolgen voor het aantal /p/-oor
delen (het verschil bedraagt gemiddeld slechts 0.2 %). 

Tabel IV geeft de belangrijkste resultaten van de twee-weg variantieana
lyse, met "FO" en "Occlusie" als onafhankelijke variabelen en proefper
sonen als replicatie-factor, die is uitgevoerd op de arcsinus getrans
formeerde percentages van experiment 2a. 
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Tabel IV: resultaten van de variantieanalyse voor experiment 2a 

SOURCE DF1/DF2 F p VALUE MEAN SQUARE 

MI 1/26 0.4881 0.4910 79.4014 
oc 1/26 27.5334 0.0000 4049.9162 
MI OC 1/26 0.7536 0.3933 141.8794 

De resultaten van de variantieanalyse geven aan dat alleen de factor oc
clusie significant is. FO blijkt geen significante factor. De interactie 
FO * occlusie blijkt evenmin significant. 
Uit de resultaten van experiment 2b zal moeten blijken in hoeverre het 
op deze wijze mcdelleren van de occlusieduur en het toonhoogte-verloop 
gevolgen heeft voor de acceptabiliteit van de plofklanken. 

In tabel V worden per stimulus de (over de proefpersonen) gemiddelde ac
ceptabiliteits-scores (en standaarddeviaties) gegeven. Elk gemiddelde is 
gebaseerd op 135 observaties (27 luisteraars en 5 aanbiedingen per sti
mulus). 

Tabel V: gemiddelde acceptabiliteits-score en standaarddeviaties voor 
experiment 2b 

-acc.waarde 
+2 ST 

FO 
+acc.waarde 

+3 ST 

occlusie 

-acc.waarde 
80 ms 

6.62 
(1.46) 

6.68 
(1.39) 

+acc.waarde 
100 ms 

6.43 
(1.51) 

6.24 
(1.55) 

controle-stimuli: 
5.36 (1.28) 

(stim. 5 uit exp. 1) 

Tabel VI geeft de resultaten van de twee-weg variantieanalyse, wederom 
met "FO" en "Occlusie" als onafhankelijke variabelen en met proefperso
nen als replicatie-factor, ditmaal uitgevoerd op de acceptabiliteits
oordelen van experiment 2b. 
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Tabel VI: resultaten van de variantieanalyse voor experiment 2b 

SOURCE DF1/DF2 F p VALUE MEAN SQUARE 

MI 1/26 0.2204 0.6426 0.1073 
oc 1/26 2.7380 0.1100 2.6762 
MI OC 1/26 0.7859 0.3835 0.4028 

Uit de resultaten van de variantieanalyse blijkt dat noch de manipulatie 
van het FO-verloop (verhoging van de klinker-inzet van 2 naar 3 ST) noch 
de manipulatie van de occlusieduur (verlenging van de occlusie-duur van 
80 naar 100 ms) leidden tot een significant lagere acceptabiliteit van 
de (synthetische) plofklanken. 

De gemiddelde acceptabiliteits-score voor de (/b/-achti.ge) controle-sti
muli was 5.36 (n = 135). Die voor de experimentele stimuli, gepooled 
over experimentele condities, was 6.49 (n = 540). Uit de resultaten van 
de uitgevoerde variantieanalyse (een-weg) blijkt dat deze gemiddelden 
significant van elkaar verschillen (F(l,26) = 37.98 , p < 0.0001), het
geen suggereert dat de afwezi.gheid van verschillen in de beoordeelde ac
ceptabiliteit van de experimentele stimuli geen gevol.g is van het feit 
dat de taak niet gevoeli.g genoeg was om het onderscheidend vermogen van 
de luisteraars te meten. 

De resultaten van de experimenten 2a en b geven aan dat in ongeaccentu
eerde syllaben het verhogen van de klinkerinzet van 2 naar 3 ST geen ge
vol.gen heeft voor de classificatie noch voor de beoordeelde acceptabili
teit van synthetische plofklanken. Het verlengen van de occlusieduur van 
80 naar 100 ms daarentegen heeft wel invloed op de classificatie (meer 
/p/-oordelen), zonder dat dat gaat ten koste van de acceptabiliteit. 
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4. DisaJ$IE 

Om de gevonden resultaten te koppelen aan de vraagstelling, zullen per 
onderzoeks-doel de belangrijkste bevindingen warden samengevat. 

Het eerste doel van dit onderzoek was om na te gaan of het systematisch 
verschil in FO-verloop na stemhebbende en stemloze plofklanken bijdraagt 
aan het waargenomen stemhebbend/stemloos onderscheid. De resultaten van 
experiment 1 geven aan dat dat inderdaad het geval is: het FO-ver loop na 
stemhebbende en stemloze plosieven bleek medebepalend voor de stellheb
bend/stemloos beslissing. Dit sluit aan bij de bevindingen van Lisker 
(1978) die het verschil in FO-verloop na stemhebbende en stemloze plof
klanken aanhaalde als een van de (16) mogelijke cues in het stem-onder
scheid. 
Haggard, Ambler en Callow (1970) en Silverman (1987) toonden eerder al 
aan dat het FO-verloop na plofklanken een rol speelt in de stemhebbend/ 
/stemloos beslissing. De FO-manipulaties die in die twee onderzoeken ge
bruikt werden, waren echter beduidend groter dan de door Mijnsbergen 
(1989) gevonden micro-intonatieve effecten die model stonden voor de in 
experiment 1 uitgevoerde FO-manipulaties. 
De resultaten van experiment 1 lijken niet in overeenstemming met de re
sultaten van het onderzoek dat De Pijper ( 1983) ui tvoerde in het k.ader 
van de IPO-bena.dering van intonatie. Uit het onderzoek van De Pijper is 
namelijk gebleken dat uitingen met een gestileerd FO-verloop, waarin mi
cro-intonatieve verschijnselen per definitie ontbreken, (vrijwel) niet 
te onderscheiden zijn van tum geresynthetiseerde originelen. Het onder
zoek van De Pijper heeft betrekking op de perceptie van hele uitingen 
experiment 1 daarentegen spitst zich toe op de foneemclassificatie. 
Uit het spraakperceptie-onderzoek (bijvoorbeeld Massaro (1972)) is be
kend dat de sensorische inf ormatie op grond waarvan die classif icatie 
plaatsvindt, slechts gedurende een beperkte tijd (enkele honderden ms) 

beschikbaar is, hetgeen voor luisteraars net lang genoeg is om deze in
formatie aan een bepaalde foneemcategorie te kunnen koppelen. Als we er
van uitgaan dat ook micro-intonatieve verschijnselen deel uitmaken van 
die (vluchtige) sensorische informatie, kan gesteld worden dat deze ver
schijnselen of schoon ze bijdragen aan de f oneemclassif icatie niet door
dringen tot de bewuste perceptie. Dit is een mogelijke verklaring voor 
het feit dat de luisteraars in het onderzoek van De Pijper niet in staat 
waren uitingen met of zonder micro-intonatieve verschijnselen van elkaar 
te onderscheiden. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de redundantie in 
het door De Pijper gebruikte geresynthetiseerde spraakmateriaal het ont
breken van die micro-intonatieve verschijnselen ruimschoots compenseer
de. 
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De resultaten van het onderzoek van De Pijper en de in experiment 1 ge
vonden resultaten lijken niet onverenigbaar. Ze geven bovendien aan dat 
dat men bij het gebruik van de term perceptieve relevantie onderscheid 
moet mak.en tussen de perceptie op het (onbewuste) niveau van de foneem
classificatie en de bewuste perceptie van eenheden groter dan het woord. 

Het tweede doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de rela
tieve bijdragen van het FO-verloop en occlusie-duur aan het waargenomen 
stemhebbend/stemloos onderscheid. Uit experiment 1 bleek dat zowel het 
FO-verloop als de occlusie-duur bijdragen aan de stemhebbend/stemloos 
beslissing. Het FO-verloop bleek echter een duidelijk minder belangrijke 
cue in het stem-onderscheid dan de occlusie-duur. Een resultaat dat ver
gelijkbaar is met de bevindingen van Lisker (1975), die concludeerde dat 
de bijdrage van het FO-verloop aan de stemhebbend/stemloos beslissing 
ondergeschikt was aan die van var (een andere belangrijke cue in het 
stem-onderscheid). 
Volgens Slis (1985) mag aangenomen worden dat de verschillende akoesti
sche cues die een rol spelen in het stemhebbend/stemloos onderscheid on
der normale spraakomstandigheden niet onafhankelijk van elkaar optreden. 
In het huidige onderzoek werd hiervoor in perceptief opzicht (wat het 
FO-verloop en de occlusie-duur betreft) geen evidentie gevonden. In de 
data van experiment 1 was namelijk geen sprake van een interactie tussen 
het FO-verloop en de occlusie-duur. Daaruit volgt dat de bijdragen van 
deze cues onafhankelijk zijn en perceptief gezien bij elkaar optellen. 

In difoon-spraak wordt het verschil in FO-verloop na stemhebbende en 
stemloze plosieven niet gemodelleerd. Tijdens het samenstellen van het 
stinnllus-materiaal voor experiment 1 bleek dat de occlusie-duren, met 
name die van stemloze plosieven, in de voor dit onderzoek gebruikte 
difoon-set evenmin goed gemodelleerd waren. Ze bleken namelijk aanzien
lijk korter dan de occlusie-duren die ik zelf in een informeel produk
tie-experiment vond (zie 2.1.). Uit het onderzoek van Van Bezooijen 
(1987) naar de segmentele verstaanbaarheid van synthetische spraak, 
bleek dat in dif oon-spraak de verstaanbaarheid van stemloze plosieven 
over het algemeen slecht was en dat de lage identificatie-scores voor 
stemloze plosieven voor een deel (bijna 20 % van de fouten) konden wor
den toegeschreven aan verwisselingen van stem.laze met stemhebbende plo
sieven. De (te) korte occlusie-duren van stemloze plosieven en het weg
vallen van het systematisch verschil in het FO-verloop na stemhebbende 
en stemloze plosieven zijn mogelijke oorzaken voor het optreden van die 
(stemloos/stemhebbend) verwisselingen. Wanneer de occlusies van stemloze 
plosieven in difoon-spraak beter gemodelleerd zouden worden, dan zouden 
deze verwisselingen vermoedelijk (aanzienlijk) teruggebracht kunnen wor-
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den. Oat zou ook bereikt kunnen worden door het modelleren van de micro
intonatieve verschijnselen die aanleiding geven tot het (systematisch) 
verschil in FO-verloop na stemhebbende en stemloze plosieven; ondanks 
het feit dat het FO-verloop een duidelijk minder belangrijke cue voor 
het stem-onderscheid is dan de occlusie-duur. 
Voor het modelleren van de occlusie-duur van stemloze plosieven, zowel 
in geaccentueerde als in ongeaccentueerde syllaben, kan gedacht worden 
aan het uitbreiden van de reeds bestaande set van duurregels die in di
foon-spraak toegepast worden. Ook voor het modelleren van micro-intona
tie zou aan een regel-aanpak gedacht kunnen worden. Voor de modellering 
van micro-intonatie zou bovendien de aanpak van Lammens (1986) gevol.gd 
kunnen worden. Daarin werden difonen van een "micro-contour" voorzien 
die (na concatenatie van de difonen) bovenop de standaard gegenereerde 
FO-contouren aangebracht kon worden. Het beste resultaat zal waarschijn
lijk verkregen worden bij het modelleren van beide cues. Uit experiment 
1 bleek immers dat de bijdragen van het FO-verloop en de occlusie-duur 
additief zijn. Zoals hierboven al werd aangegeven, is daarvoor een uit
breiding van het reeds bestaande systeem nodig. Daar staat tegenover dat 
het modelleren van deze cues niet alleen tot een grotere segmentele ver
staanbaarheid kan leiden, maar vermoedelijk ook invloed heeft op het 
gemak waarmee die segmenten herkend worden. Vol.gens Pisoni, Nusbaum en 
Greene (1985) vereist het waarnemen van synthetische spraak namelijk een 
grotere cognitieve inspanning dan het waarnemen van natuurlijke spraak. 
Die grotere cognitieve inspanning kan voor een deel worden toegeschreven 
aan de problemen die luisteraars hebben met het extraheren van akoes
tisch/fonetische informatie uit het synthetische spraaksignaal, dat (ook 
in difoon-spraak) veel minder redundant is dan in natuurlijke spraak. 

Het derde en laatste doel van dit onderzoek was om na te gaan wat de ge
vol.gen zouden zijn voor de classificatie en de acceptabiliteit van stem
loze plosieven in ongeaccentueerde syllaben, wanneer bij het modelleren 
van het FO-verloop en de occlusie-duur uitgegaan wordt van produktie
waarden die gelden in geaccentueerde syllaben. Uit de resultaten van ex
periment 2a bleek dat het verlengen van de occlusie-duur leidde tot sig
nificant meer stemloos-oordelen. De manipulatie van het FO-verloop daar
entegen had geen significant effect op het aantal stemloos-oordelen. Uit 
de resultaten van experiment 2b bleek dat noch de manipulatie van de oc
clusie-duur noch die van het FO-verloop leidden tot een lagere accepta
biliteit van stemloze plosieven in ongeaccentueerde syllaben. Daaruit 
kan geconcludeerd worden dat bij het modelleren van het FO-verloop en de 
occlusie-duur in twee accent-condities met een set parameterwaarden kan 
worden volstaan. Dit lijkt te leiden tot een betere verstaanbaarheid van 
stemloze plofklanken in ongeaccentueerde syllaben, zonder dat dat gaat 
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ten koste van de acceptabiliteit. De vra.ag of men uitgaand van nog ex
tremere parameterwa.arden mogelijk een nog betere verstaanbaarheid zou 
kunnen bereiken met behoud van acceptabiliteit blijft voorlopig onbeant
woord. 

Tot slot een aantal opmerkingen over de opzet van het l"ruidige onderzoek. 
Wat betreft de rol van co-articulatorische micro-intonatie in het stem
hebbend/stemloos onderscheid is in dit onderzoek alleen naar het onder
scheid tussen de plofklanken /p/ en /b/ gekeken. De resultaten van dit 
onderzoek zijn mogelijk ook geldig voor het stem-onderscheid in de paren 
/t/-/d/ en /k/-/g/. Volgens Lamm.ens (1986) kunnen alle stemloze en alle 
stemhebbende plosieven wat betreft hun invloed op het FO-verloop in een 
volgende vocaal namelijk in twee categorieen (die van de stemloze en die 
van de stemhebbende obstruenten) samengenomen worden. 
De FO-manipulaties die zijn toegepast om de micro-intonatieve verschijn
selen in het FO-verloop te herintroduceren, zijn gebaseerd op de metin
gen die Hijnsbergen (1989) verricht heeft aan het FO-verloop in 16 ver
schillende CV-combinaties. Per CV-combinatie werden echter slechts twee 
FO-waarden gemeten, namelijk de FO bij het inzetten van de klinker en de 
FO 50 ms later. De wijze waarop in het l"ruidige onderzoek het precieze 
FO-verloop na stemloze plosieven gemodelleerd is, was dus mogelijk niet 
optimaal. Dit hoeft echter, mede gezien de reproduceerbaarheid van de 
door Hijnsbergen gevonden micro-intonatieve effecten, geen al te grote 
beperking te vormen op de in dit onderzoek gevonden resultaten. 

Het huidige onderzoek beperkte zich tot een LPC-10 gecodeerde difoon
set. Een andere mogelijkheid was om uit te gaan van LPC-30 gecodeerde 
difonen. In dat laatste geval wardt de spectrale omhullende van het ge
synthetiseerde spraaksi.gnaal beter gedefinieerd (30 reflectie-coeffi
cienten in plaats van 5 formantfrequenties en 5 bandbreedten) waardoor 
een betere spraakkwaliteit bereikt kan warden. LPC-10 is echter de stan
daard gebruikte LPC-orde in difoon-spraak. Bovendien blijkt uit het on
derzoek van Van Bezooijen ( 1990), die ondermeer de segmentele verstaan
baarheid van LPC-10 en LPC-30 versies van verschillende difoon-sets met 
elkaar vergeleek, dat stemloze plofklanken over het algemeen ongeacht de 
gebruikte LPC-orde vrij slecht verstaanbaar blijven. 
In de voor dit onderzoek gebruikte difoon-set bleken de occlusie-duren 
van stemloze plosieven slecht gemodelleerd. Op grond van deze constate
ring zou men zich af kunnen vragen hoe goed (of hoe slecht) de overige 
akoestische kenmerken die een rol spelen in het stemhebbend/stemloos on
derscheid (zoals bijvoorbeeld VO!') in difoon-spraak gemodelleerd warden 
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en hoe deze kenmerken zich verhouden tot het FO-verloop, wat betreft hun 
bijdrage aan dat onderscheid. Aan het beantwoorden van deze vragen kon 
in dit onderzoek niet toegekomen worden. Een vervolg-onderzoek kan hier
over mogelijk uitsluitsel geven. 



28 

-Bezooijen. R. van (1987). Evaluation of two synthesis-by-rule systems 
for Dutch: Segmental intelligibility. SPIN/ASSP Report 1. 

-Bezooijen. R. van (1900). Evaluation of speech synthesis for Dutch: 
Comparisons of synthesis systems, intelligibility tests. and scaling 
methods. SPIN/ASSP Report 22. 

-cranen. B. en Baves. L. (1984). Calibrated recordings of sub-. supra
and transglottal pressure. Proceedings of the Institute of Acoustics. 
Catholic University, Nijmegen; 8. 

-Haggard. K .• Albler. S. en Callow. K. (1970). Pitch as a voicing cue. 
Journal of the Acoustical Society of America 47: 613-617. 

-Hart. J. 't. Collier. R. en Cohen. A. (1900). A perceptual study of in
tonation: an experimental-phonetic approach to speech melody. Cambridge 
University Press. 

-House. A.S. en Fairbanks. G. (1953). The influence of consonantal en
vironment on the secondary acoustical characteristics of vowels. Journal 
of the Acoustical Society of America 25: 105-135. 

-Ladefoged. P. (1964). A phonetic study of West African Languages. West 
African Monograph Series 1. Cambridge University Press. 

-I.awmens. J.K.G. (1986). Micro-intonatie. !PO rapport no. 538. 

-Lehiste. I. en Petersen. G.E. (1961). Some basic considerations in the 
analysis of intonation. Journal of the Acoustical Society of America 33: 
418-425. 

-Lisker. L. (1975). "Is it var or a first-formant transition detector". 
Journal of the Acoustical Society of America 57: 1547-1551. 

-Lisker. L. (1978). Rapid vs. Rabid: A catalogue of acoustic features 
that may cue the distinction. Haskins Laboratories Status Report on 
Speech Research; SR-54. 

-Massaro. D.1. (1972). Preperceptual images, processing time and percep
tual units in auditory perception. Psychological Review 78: 124-145. 



29 

-KeJer. I.A. (1876). Zur Tonbewegung des Voka.ls im. gesprochenen und ge
sungenen Einzelwort. Phonetische Studien. Beiblatt zu der Zeitschrift 
Die neueren Sprachen. Band X. 

-Kijnsbergen. F.C.G. (1989). Segmentele bijdragen aan het toonhoogtever
loop in CV-combinaties. !PO rapport no. 694. 

-Rix. A.J. • Mehta. G. • Dye. J. en Cutler. A. ( 1993). Phoneme detection as 
a tool for comparing perception of natural and synthetic speech. 
Computer Speech and Language 7: 211-228. 

-Ohala. J.J. (1973). The physiology of tone. in L. Hyman (Ed) Consonant 
Types and Tone. Southern California Occasional Papers in Linguistics; 1 

-Pijper. J. R. de ( 1983). Modelling British English intonation. Dordrecht/ 
Cinnaminson: Feris. 

-Pismi. D.B., Nusbmm. H.C. en Greene. B.G. (1985). Perception of syn
thetic speech generated by rule. Proceedings of the IEEE 11: 1665-1676. 

-Reinholt Petersen, I. (1986). Perceptual compensation for segmentally 
conditioned fundamental frequency perturbation. Phonetica 43: 31-42. 

-Silverman. K.B.A. (1987). The structure and processing of fundamental 
frequency contours. Ph.D. dissertation. University of Cambridge. 

-Slis, I.H. (1985). The voiced-voiceless distinction and assimilation of 
voice in Dutch. dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen. 

-Studebaker. G.A. (1985). A "rationalised" arcsine transform. Journal of 
Speech and Hearing Research 28: 455-462. 

-Sundberg. J. ( 1979). Formants and fundamental frequency control in sin
ging. An experimental study of coupling between vocal tract and voice 
source. Speech Transmission Laboratory, Quarterly Progress and Status 
Report; 1. 



13-___ _ 

~\ 
II 

1, 

\,, 1, 

'1 
\ '1 

{91.U) pf"' 

'1 

\II 

'1 
I 
1, 

1, 

i 

G--o. --·-... _"l!l ~ 

{•w) PfH-

1' 13-____ I 

~, 
'• 

... --·----.c 

> 

1, ..... 
1, -------El 

\ '1 

\I '1 

'1 

\ ... 
1, 

II " 

... I/ II •' 1
1 I 
'1 1' 

1
1 l II I 

'1 l 
!... •' i:r--ti 



r:t-------·- . . ... 

~-tAa.ci 

iijd (mo} 

1.L.J.u.-~-t 

tijd (ma} 



{•w) pf~ 

! 
. .,,_______------------~~ 

·~. ~ ..... " . . ,.. .. ------" \\ "CJ 
., .. 
\'k!J J.S'1: •., 

!;] J..S f; 


