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Samenvatting 

Het doe} van dit stageonderzoek was een zuinige coderingswijze te vinden voor de 
parameters die gebruikt worden in de temporele decompositie van spraak. Deze 
analysemethode gaat ervan uit, dat spraak opgebouwd is uit een reeks "spraakge
beurtenissen", die elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen. Een spraakgebeurtenis 
wordt gekarakteriseerd door een tiendimensionale doelvector ii, die in feite de doel
positie van de spraakorganen weergeeft, en een ip-functie, die beschrijft hoe deze 
toestand genaderd en weer verlaten wordt. Naast deze zogenaamde filterparame
ters zijn er nog drie bronparameters, namelijk de amplitudeversterkingsfactor, de 
stemhebbend/stemloos-parameter en de grondfrequentie. 

De originele temporele-decompositieversie (zonder speciale codering) had een bit
rate van circa 6,7 kbit/s, waarvan ongeveer 4,7 kbit/s voor het filter. Opvallend was 
dat de ip-functies in zeer goede benadering bleken te kunnen worden beschreven met 

een functie van de vorm exp-½ ( z;µ) 2
• Voor u en µ bleken slechts 3 respectievelijk 

5 bits nodig te zijn, waarmee dan de hele <p-functie beschreven is. Door de andere 
parameters lineair of logaritmisch te kwantiseren is uiteindelijk een bitrate gere
aliseerd van 1,8 kbit/s (0,9 kbit/s voor filter en bron elk). Daarbij moet opgemerkt 
worden dat toepassing van technieken als vectorkwantisatie en verschilcodering kan 
leiden tot een bitrate van 0,6 kbit/s of lager. 

Om de verstaanbaarheid van de gecodeerde spraak te onderzoeken is een luis
terexperiment uitgevoerd met een twaalftal proefpersonen. Het percentage correct 
verstane fonemen (uit onzinwoorden) bedraagt 82,2±1,4 voor de originele temporele
decompositiespraak en 78,7±1,2 voor de gecodeerde versie. De eindfonemen bleken 
zelfs beter te word en verstaan dan in het origineel. 

Bovendien is een programma ontwikkeld dat corrigeert voor de veranderde 
amplitudeversterkingsfactor. Als dit toegepast wordt op de gecodeerde spraak, stijgt 
de verstaanbaarheid nog. 

De exponentiele beschrijvingswijze van de <p-functies levert goede resultaten. On
danks de superzuinige codering blijft de verstaanbaarheid van de spraak grotendeels 
behouden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De Akoestisch-Fonetische Groep van het lnstituut voor Perceptie-Onderzoek 
probeert o.a. tot een doelmatige beschrijving van spraak te komen. De verworven 
inzichten vinden toepassing op gebieden als spraakherkenning en spraaksynthese. 

Een van de lopende onderzoeken met betrekking tot spraakanalyse houdt zich 
bezig met de methode van temporele decompositie. Deze stage maakt deel uit van 
dit project. 

Het doel van deze stage was een zuinige coderingswijze te vinden voor de para
meters die gebruikt worden bij de temporele decompositie van spraak. De gevonden 
coderingswijze is getest op 150 woorden in een luisterexperiment. 

Een zuiniger parametercodering bespaart computergeheugen. Bovendien kan 
men inzicht krijgen in welke informatie uit het spraaksignaal voor de perceptie 
ervan meer en minder essentieel is. Op deze wijze verschaft dergelijk onderzoek 
indirect ook inlichtingen omtrent de gevoeligheid van de menselijke waarneming 
voor wijzigingen in bijvoorbeeld de toonhoogte of het amplitudeverloop van een 
spraaksignaal. Mogelijk kan achteraf blijken dat bepaalde berekeningen van de 
temporele-decompositiemethode minder nauwkeurig uitgevoerd hoeven warden of 
zelfs vereenvoudigd kunnen warden. 

In dit verslag worden eerst de beginselen van de spraakanalyse uiteengezet 
(hoofdstuk 2), met de nadruk op de temporele-decompositiemethode. Vervol
gens wordt beschreven hoe de gekozen coderingswijze tot stand is gekomen, het 
hoofdthema van de stage (hoofdstuk 3). De toetsing van de codering door middel 
van een luisterexperiment is het onderwerp van het vierde hoofdstuk. Conclusies en 
opmerkingen zijn in hoofdstuk 5 ondergebracht. In de appendices tenslotte zijn nog 
de nieuwe programmatuur en de instructie, de CVC-lijsten en de meetgegevens van 
het luisterexperiment opgenomen. 

In het algemeen is niet uitgegaan van theorieen over codering van spraaksig
nalen, maar is gekozen voor een onbevangen en systematisch onderzoek naar de ver
schillende mogelijkheden ( "experimentele benaderingswijze"). Voor de technische 
realisatie in bijvoorbeeld chips, indien ooit aan de orde, wordt verwezen naar de 
bestaande standaardtechnieken hiervoor. 
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Hoofdstuk 2 

Theoretische achtergronden 

2.1 Het bron-filtermodel 

De productie van spraak is fysisch beschouwd erg ingewikkeld, omdat allerlei groot
heden ( denk aan: amplitude, grondfrequentie, periodiciteit) tegelijk en vrijwel con
tinu veranderen. Een veel gebruikte beschrijving is het bron-filtermodel. 

Dit model onderscheidt een geluidsbron, die het brongeluid genereert, en een 
filter, dat de klankkleur bepaalt. 
In normale spraak zijn er twee soorten brongeluiden: 

• stemhebbend geluid, ontstaan door stembandtrillingen, 

• ( stemloos) ruisgeluid, dat in de mondholte ontstaat, doordat de luchtstroom 
uit de longen door een vernauwing wordt geperst. 

Het filter, dat voor het timbre zorgt, wordt gevormd door het gedeelte van het 
spraakkanaal dat zich tussen geluidsbron en buitenlucht bevindt. Dit filter werkt 
als een resonator: bepaalde frequenties worden verzwakt, andere versterkt. De 
pieken in de spectrale omhullende die zo ontstaan, worden formanten genoemd. 
Zij hangen samen met de stand van de spraakorganen en zijn dus karakteristiek 
voor een bepaalde klank. 
Bij het naar buiten treden van de trillende lucht treedt nog het stralingseffect van 
de uitstroomopening op. Lage frequenties worden hierbij meer verzwakt dan hoge. 
Hierdoor verandert de helling van de spectrale omhullende met circa +6 dB/ octaaf. 
Het bovenstaande is schematisch weergegeven in figuur 2.1. 

Het uitgangspunt van het bronfiltermodel is dat brongeluid, filterwerking en 
stralingseffect onafhankelijk van elkaar zijn. Hierdoor is het mogelijk elke formant 
te representeren door een deelfilter van orde twee. Normaliter zijn er vijf formanten 
nodig om het perceptief belangrijke frequentiegebied van O tot 5 kHz te beschrijven. 
Het totale filter 1 wordt dan gespecificeerd door 10 filterparameters: 5 afstemfre
quenties F1 , ... , F5 en 5 bandbreedten Bi, ... , B5 (zie ook figuur 2.2). 

Samen met de bepalende grootheden voor het brongeluid (i.e. bronfrequentie Fo, 
het stemhebbend of stemloos zijn V / UV en de amplitude G), levert dit 13 parameters 
op om spraakgeluid op een bepaald moment te kunnen beschrijven.2 

1Het totale filter wordt gevormd door de deelfilters in serie te schakelen. 
2Het stralingseffect zit al in het filter verwerkt. 

2 
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Figuur 2.2: Een11oudig model 11oor spraakproductie. De drie bronparameters zijn 
de grondfrequentie F0 11an de impulsen, de V /W -parameter en de amplitude11er
sterkingsfactor G. Het filter bestaat uit een cascade 11an £de-orde deelfilters met 
afstemfrequenties Fk en bandbreedten Bk. 

2.2 Coderingstechnieken 

Spraakcodering heeft als doel de hoeveelheid informatie die nodig is om een spraak
signaal te reproduceren zo klein mogelijk te maken, zonder te veel kwaliteitsverlies. 
Voor efficiente spraakcodering is het van belang zich het volgende te realiseren: 

• Het menselijke proces van spraakproductie legt bepaalde beperkingen op aan 
bet spraaksignaal. De kaak kan bijvoorbeeld niet oneindig snel bewegen. 

• Er is een zekere redundantie in spraakgeluid aanwezig om spraakcommunicatie 
minder gevoelig te maken voor verminkingen en verstoringen, zoals achter
grondlawaai. 

• Het menselijk oor kan niet alles horen in het spraaksignaal. Wat niet hoorbaar 
is, hoeft ook niet gereproduceerd te kunnen worden. 

De eenvoudigste digitale3 representatie verkrijgt men door bemonstering en vervol
gens kwantisering van het signaal. De frequentie waarmee bemonsterd moet worden 

3 Tegenwoordig zijn vrijwel alle coderingstechnieken digita.a!. 
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is afhankelijk van de bandbreedte van het signaal. Volgens het theorema van Shan
non moet deze frequentie minstens twee keer zo hoog zijn als de hoogste frequentie 
uit het signaal om informatieverlies te voorkomen. Bij spraaksignalen kan men dus 
bemonsteren met een frequentie van 10 kHz. Met 12 bits per sample levert dit een 
bitrate van 120 kbit/s op. 
Men kan echter tot veel zuiniger coderingen komen door rekening te houden met de 
bovengenoemde drie punten. Dit kan geschieden met behulp van een codering die de 
parameters van het bron-filtermodel gebruikt. Om de waarden van deze parameters 
te bepalen als functie van de tijd heeft men de spraakanalyse nodig. 

2.3 LPC-analyse van spraaksignalen 

De lineaire-predictiemethode LPC ( "linear predictive coding") is van groot praktisch 
nut, omdat zij heel geschikt is om de parameters van het bron-filtermodel te bepalen. 
Zij beschrijft het spraakgeluid namelijk door een klein aantal (hier vijf) continu 
afstembare filters met een variabele bandbreedte. 

Eerst wordt een analysefilter bepaald, dat het spraaksignaal zo goed mogelijk 
"neutraliseert", d.w .z. dat het uitgangssignaal zo wit mogelijk maakt [Ref. 7]. De 
overdrachtsfunctie van dit filter wordt gegeven door: 

N 

A(z) = L akz-k. (2.1) 
k=O 

Hierin is z- 1 de eenheidsvertragingsoperator. 
De overdrachtsfunctie van het synthesefilter voor het bron-filtermodel is dan juist 

de reciproke hiervan: 

1 1 
H(z) = A(z) = 1 + I:f=l akz-k. 

(2.2) 

Dit is ook te schrijven als de overdrachtsfunctie van een cascade van 2de-orde filters4 : 

N/2 l 

H(z) = IT 1 + Pkz-1 + qkz-2' 
k=l 

(2.3) 

waarin Pk en qk de filtercoefficienten zijn, de pq-parameters. Indien gewenst kunnen 
uit deze parameters de resonantiefrequenties en band breed ten berekend worden. Een 
voorbeeld is afgebeeld in figuur 2.3. De waarden van de parameters hoeven slechts 
elke 10 ms te worden bepaald. Codering van ieder frame in 120 bits heeft geen 
hoorbaar effect op de geresynthetiseerde spraak en geeft een bitrate van 12 kbit/s. 

2.4 Parametersets 

In plaats van de genoemde pq-parameters worden vaak andere parameters gebruikt, 
die meer samenhangen met de akoestische eigenschappen van het spraakkanaal [Ref. 
2]. Uitgangspunt hierbij is het akoestische-buismodel, waarbij de vorm van het 
mondkeelholtekanaal benaderd wordt door een (verliesvrije) akoestische buis, die 
uit 10 gedeelten met verschillende doorsneden bestaat (zie figuur 2.4). 

4 aangenomen <lat N even is 
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Figuur 2.4: Weerga11e van het akoeatiache-buiamodel van het apraaklcanaal. 

Een veel gebruikte parameterset vormen de logarea-parameters6 • Zij zijn een
voudigweg de natuurlijke logaritme van de doorsneden van de verscbillende buissec
ties. Een voordeel van deze parameters is, dat ze alle waarden mogen aannemen. 

2.5 Temporele decompositie 

2.5.1 Uitgangspunten van de temporele-decompositiemethode 

Zoals reeds eerder benadrukt, kunnen de spraakorganen ( tong,kaak ,etc. ) slecbts 
met een beperkte snelbeid bewegen. Daarom wordt bij de temporele-decompositie

methode spraak bescbouwd als een opeenvolging van gedeeltelijk overlappende 
"spraakgebeurtenissen", die een beperkte uitgebreidbeid in de tijd bebben. Op deze 
wijze wordt bet geleidelijke en vloeiende karakter van spraak recbt gedaan. 

Elke "spraakgebeurtenis" kan opgevat worden als bet naderen tot en vervol
gens bet verwijderen van een bepaalde stand van de spraakorganen en represen
teert dus een bepaalde klankuiting. De "doelsituatie" wordt bescbreven door 

&Deze worden bier in het vervolg ook steeds gebruikt. 
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een tiendimensionale6 doelvector ii; het ontstaan en verdwijnen van de situatie is 
gekarakteriseerd door een (genormeerde) weegfunctie p(t). Het overlappen van de 
weegfuncties bepaalt hoe en in hoeverre een bepaalde doelvector bereikt wordt. Het 
spraaksignaal y(t) kan nu worden voorgesteld door: 

M 

ii(t) = I: a1c<pi(t), (2.4) 
i=l 

als M het aantal weegfuncties in de spraakuiting y(t) is. Overeenkomstig de werke
lijkheid waarin een klank alleen be'invloed wordt door de omringende klanken, kan 
M slechts kleine waarden aannemen. 

2.5.2 Bepaling van de weegfuncties 

Het bepalen van de weegfuncties Pi(t) geschiedt in de volgende stappen7 • 

1. Het spraaksignaal wordt geanalyseerd in een geschikte set parameters8 • Hier
toe wordt het signaal iedere 10 ms gesampled. Deze tijdsduur is klein genoeg, 
om ook de snelste spraakveranderingen weer te kunnen geven. Rood het frame 
wordt een venster gekozen, waarbinnen een <p-functie te verwachten is9

. 

2. Binnen dit venster wordt nu singular value decomposition toegepast, zodat 
met een minimaal aantal lineaire combinaties van de originele parameters de 
maximale variantie wordt weergegeven. Door combinaties die minder dan 
1 % van de variantie vertegenwoordigen te verwaarlozen, houdt men in het 
algemeen 4 a 5 lineaire combinaties over. 

3. De in de vorige stap verkregen parameters vertonen nog geen localisatie in de 
tijd, in tegenstelling tot de te bepalen <p-functies. Daarom worden orthogonale, 
lineaire combinaties gevormd met de bedoeling een minimale spreiding rood 
het centrum van het venster te verkrijgen voor iedere parameter. Dit geschiedt 
met behulp van een iteratief proces. 

4. De combinatie met de kleinste spreiding in de tijd wordt nu beschouwd als 
schatting voor "de" <p-functie voor deze plaats van het analysevenster. De 
resultaten van bovenstaande procedurestappen zijn weergegeven in figuur 2.5. 
Omdat in een aantal gevallen het venster niet optimaal past bij de gevonden 
<p-functie, wordt nu eerst op iteratieve wijze het venster aangepast. De ligging 
van de <p-functie kan bepaald worden uit de plaats van het midden van de 
cp-functie ten opzichte van het centrum van het venster. 

5. De stappen 2 tot en met 4 worden nu weer herhaald met de parameters binnen 
het nieuwe analysevenster. Dit leidt snel tot een <p-functie met de juiste vorm. 

6. Om het hele spraaksignaal te analyseren wordt weer bij stap 1 begonnen, 
waarbij het nieuwe venster wordt gelegd op de plaats waar de volgende <p
functie wordt verwacht. Een voorbeeld van de <p-functies die zo gevonden 
worden is afgebeeld in figuur 2.6. 

6 De akoestische buis bestond immers uit 10 delen. 
7Voor een uitgebreide mathematische beschrijving wordt verwezen naar [Ref. 1, 3, 8]. 
8Hier worden steeds logarea-parameters gebruikt. 
0 Een breedte van 210 ms voldoet goed. 
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Figuur 2.5: Opeenvolgende stappen in de temporele-decompositiemethode. 

2.5.3 Bepaling van de doelvectoren a 
De doelvectoren a warden bepaald door de gemiddelde kwadratische afwijking E te 
minimaliseren. De definitie van E luidt: 

E ,= ~ (~ (y;(n) - y;(n))2
), (2.5) 

waarin Yi ( n) de benadering voor de i-de component van y( n) voorstelt, in bet n-de 
sample. 
Men kan E dus ook als volgt schrijven: 

(2.6} 

Om te minimaliseren word en de partiele af geleiden van E naar de coefficienten a,k 

gelijk gesteld aan nul: 

BE 
--~- - 0 aa,1c - ' i=l, ... ,10. 

Dit levert het volgende stelsel vergelijkingen op: 

7 
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M 

L aik L 'Pk(n)cpr(n) = LYi(n)cpr(n), i = 1, ... , 10, r = 1, ... , M,(2.8) 
k=l n n 

waaruit de onbekende aik's opgelost kunnen worden. 

2.5.4 Bronparameters 

De bronparameters, d.w.z. de grondfrequentie Fo, de V /UV-parameter en de 
amplitudeversterkingsfactor G, zijn nog niet opgenomen in de beschrijving van het 
spraaksignaal met behulp van cp-functies en doelvectoren a. Zij moeten gewoon voor 
ieder frame (dus elke 10 ms) bepaald worden. 

Hiermee is dan het totale spraaksignaal geanalyseerd en kunnen de gevonden 
parameters, al dan niet nog verder gecodeerd, opgeslagen worden. Het verloop 
van de parameters kan er dan bijvoorbeeld uitzien als in figuur 2. 7. Daarin staan 
echter frequentiespectra weergegeven in plaats van de doelvectoren ii, omdat daaruit 
gemakkelijker informatie over de klanken is af te lezen. 
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Figuur 2.7: Voorbeeld van de resultaten van de analyse van een spraaksignaal m.b.v. 
de temporele-decompositiemethode. 
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Hoofdstuk 3 

De coderingsmethode 

3.1 Doelstelling 

Het doel van deze stage was een zuinige coderingswijze te vinden voor de parameters 
die gebruikt worden bij de temporele decompositie van spraak. De kwaliteit van het 
spraaksignaal moet redelijk behouden blijven en de codering moet de bestaande 
programma's voor spraakbewerking ongewijzigd laten. 

De codering hoefde niet daadwerkelijk uitgevoerd te worden "tot in nullen en 
enen", maar de methode moest in de praktijk mogelijk blijken te zijn en goede 
resultaten opleveren. Daarom zijn de mogelijkheden tot deltacodering etc. buiten 
beschouwing gebleven. Ook grootheden zoals de duur van een frame en de breedte 
van het gebruikte analysevenster zijn als gegeven beschouwd. 

De coderingstechnieken werden uitgetest op drie Nederlandse zinnen, uitgespro
ken door een mannenstem. In principe waren echter bij het coderen geen specifieke 
veronderstellingen gedaan omtrent het spraaksignaal. Toepassing op spraak van 
vrouwenstemmen of op buitenlandse spraak zou geen essentiele problemen mogen 
opleveren. 

De kwaliteit van een spraaksignaal is moeilijk kwantitatief weer te geven, doordat 
de perceptie ervan in vele opzichten erg complex is. Een grate gemeten afwijking van 
bet originele spraaksignaal hoeft niet een grate verslechtering van de spraakkwaliteit 
te betekenen. Daarentegen kunnen nauwelijks meetbare afwijkingen duidelijk merk
baar en zelfs storend zijn. Als een eerste indicatie voor de mate waarin een be
werkt signaal afwijkt van het origineel, is het programma EDITFOUT gebruikt. Dit 
(bestaande) programma vergelijkt het nieuwe signaal met het oorspronkelijke en 
geeft een soort kwadratische afwijking als functie van de tijd. Het is dan dus bekend 
op welke plaatsen in het signaal afwijkingen zijn opgetreden, maar men moet er 
terdege rekening mee houden dat niet alle afwijkingen even duidelijk merkbaar zijn 
( ook al zijn ze mathematisch gezien even groot). 
Daarnaast kan het bewerkte signaal vanzelfsprekend geresynthetiseerd worden en 
kan het op het gehoor beoordeeld worden. Hoewel het gehoor natuurlijk het beste 
criterium is, is dit nogal subjectief. De uiteindelijke gecodeerde versie moet daarom 
in een luisterexperiment met verschillende spraakuitingen en meerdere luisteraars 
beoordeeld worden. Oat is echter het onderwerp van hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven hoe de "beste" coderingsmethode bepaald is. 

Er wordt hierbij uitgegaan van signalen die op de normale manier zijn geanaly
seerd met de temporele-decompositiemethode en die dus al enigermate afwijken van 
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het originele spraaksign&&l. Als voorbeeld kan figuur 3.1 dienen. 

-----•-T·--- ---,·· ~--~·--------,-· - --,--·- -- ,- -· --,-

Figuur 3.1: Voorbeeld van een EDITFOUT-plaatje van het uitgangssignaal 1100, de 
codering. Van 6011en naar beneden staan weergegeven de /requentiespectra van de 
doelvectoren a, de rp-/uncties, het signaal als /unctie van de tijd, de kwadratische 
afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke spraaksignaal en tenslotte een tijd
schaal verdeeld in intervallen van 100 ms. 

3.2 Codering van de <p-functies 

In de temporele decompositie leveren de ip-functies de beste mogelijkheden tot 
bezuinigen. Per frame zijn namelijk de waarden van M <p-functies tot in drie deci
malen opgeslagen. Deze data staan samen met de eventuele doelvectoren a en enkele 
algemene gegevens, zoals de breedte van het gebruikte venster, in een FORTRAN
file met als typische naam FORxxx. DAT. Deze file is afkomstig van bet programma 
PHINEW, dat uit een A/P-file1 de rp-functies berekent. Het programma EDITSPEC 
voegt aan deze file eventueel de waarden van de doelvectoren toe en maakt hieruit 
een tijdelijke file aan, die met behulp van SYN en SPK geresynthetiseerd kan worden. 

3.2.1 Lineaire kwantisatie 

Allereerst is een lineaire kwantisatie van de <p-functiewaarden geprobeerd. Omdat 
de indeling van de datafile ongewijzigd moest blijven, werd eerst een PASCAL
programma geschreven dat zo'n file kopieert2 . Vervolgens werd hieraan een proce
dure toegevoegd, die de functiewaarden in een mee te geven aantal niveaus kwan
tiseert. De overige data (o.a. de doelvectoren) blijven onveranderd. 

Het bereik van de weegfuncties is vol gens de theorie het interval [0,1]. Sporadisch 
voorkomende negatieve functiewaarden warden op nul gesteld. Daarna geschiedt de 
lineaire kwantisatie met behulp van de algemene formule: 

1Hierin staan de gegevens in LPC-geanalyseerde vorm, inclusief de bronparameters. 
2 N.B. De file blijft uiteraard geschikt voor FORTRAN-programma's. 
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• b-a ((x-a)(t-1)) x := a + --round ------ , 
t-1 b-a 

(3.1) 

als het signaal x tot t niveaus3 in het interval [a, b] gekwantiseerd moet worden. 
Hierin stelt "round" de normale rekenkundige afronding tot een geheel getal voor. 
Na elke kwantisatie bleek opnieuw berekenen van de doelvectoren m.b.v. EDITSPEC 

aanbevelenswaardig en dit is dan ook steeds gebeurd. 
Opmerkelijk genoeg bleek dat kwantisatie in 2 niveaus nog matige tot redelijke 

resultaten opleverde, ondanks de enorme besparing op het aantal benodigde bits4 • 

Om het kwaliteitsverlies wat verder terug te dringen zijn de volgende pogingen tot 
verbeteringen gedaan (zie ook figuur 3.2). 

a. In plaats van ineens van O naar 1 te springen, wordt dit in twee stappen gedaan. 
Het zo ingevoerde tussenpunt wordt steeds binnen het blok geplaatst. Dit 
vervormde het spraaksignaal echter duidelijk hoorbaar. 

b. Een poging om weer een tussenpunt op halve hoogte in te voeren, maar dit nu 
steeds buiten het blok te plaatsen, loste ook niets op. Waarschijnlijk waren 
de overlappingen van de <p-functies te groot, hetgeen zich uitte in een dof en 
donker spraakgeluid. 

c. Weer wordt een tussenpunt ingevoerd, dat nu steeds net links van de oorspronke
lijke sprong blijft. Hierdoor treedt geen extra verandering op in de breedte van 
een blok. Het resultaat gaf dan ook een lichte verbetering te horen. 

d. Nu worden per sprong twee tussenpunten ingevoerd op resp. 1/3 en 2/3 van de 
totale hoogte, steeds net aan weerszijden van het sprongpunt. De verkregen 
verbetering bleek echter gering. De overlappingen werden wederom te groot 
en bovendien werd het hoogste niveau soms niet bereikt, doordat het blok te 
smal was. 

e. De twee tussenpunten worden nu niet op een rechte lijn geplaatst, maar op resp. 
20% en 80% van de hoogte van de sprong. De overlappingen worden hierdoor 
geringer, terwijl het totale oppervlak onder de weegfunctie de oorspronkelijke 
oppervlakte beter benadert als het hoogste niveau niet bereikt wordt. De 
verwachte verbetering was inderdaad aanwezig. 

Geen van deze methoden geeft echter werkelijk bevredigende resultaten. Ook wordt 
nooit het gladde verloop van de <p-functies goed weergegeven. Daarom is nog een 
heel andere coderingsmethode geprobeerd. 

3.2.2 Exponentiele benadering 

Een blokvorm benadert de vorm van een <p-functies slechts matig. Men kan proberen 
een functie te vinden, die de weegfuncties beter kan weergeven. Er zijn dan echter 
vrijwel altijd meer coefficienten die per weegfuncties veranderen. Een polynoomaan
passing bijvoorbeeld zou, als die al het (soms) snelle verloop van de <p-functies kan 
volgen, uit zeer veel termen moeten bestaan. De codering (en decodering) zou 

3 inclusief a en b zelf 
4 Nu hoeft immers alleen de Jigging van de omklappunten opgeslagen te worden. 
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hierdoor veel tijd vergen, terwijl eenzelfde resultaat met minder bits verkregen kan 
worden door lineaire kwantisatie in bijvoorbeeld 64 niveaus. Een sinusreeks zou ook 
moeilijkheden opleveren, al was het alleen maar omdat de breedte ( de "periode") en 
het bereik [0,1] niet gemakkelijk vast te leggen zijn. 

Een verrassend goede benadering bleek echter een Gausskromme te geven. De 
enige twee coefficienten hierbij zijn u, een maat voor de breedte, en µ, de plaats van 
de top. De formule voor de Gausskromme is dan: 

1(~)2 cp(x) = e-2 " . (3.2) 

Deze coefficienten zijn onafhankelijk van elkaar te bepalen en geven fundamentele 
grootheden van een spraakklank aan, namelijk tijdsduur en tijdstip. Daarnaast is 
een maximale functiewaarde van 1 gewaarborgd; de functies zijn al "genormeerd". 
Bovendien worden negatieve functiewaarden uitgesloten. 

Reeds een ruwe schatting voor u en µ laat de kwaliteit van deze beschrijvingswijze 
zien. Als het halve verschil genomen wordt van de framenummers waar de cp-functie 
de waarde 1/ y'e bereikt, verkrijgt men een waarde voor u. Door het gemiddelde van 
deze framenummers te nemen krijgt men een wa.arde voor µ. Het resultaat da.t met 
deze waarden verkregen wordt, is veelbelovend. 

Een mathematisch beter verdedigbare bepaling van u en µ is gebaseerd op de 
vergelijking van de weegfunctie cp(x) met de verdelingsfunctie van een normale 
verdeling5 . De u komt dan overeen met de standaarddeviatie, de µ stelt de gemid
delde waarde voor. Hieruit volgen de formules: 

1 
µ = <I> L xcp(x), 

U= 
<I> L x2cp(x) - (L xcp(x))2 

<I>(<I> - 1) 

(3.3) 

(3.4) 

waarin x het framenummer is, <I> de som van alle functiewaa.rden van cp en waarbij 
steeds gesommeerd wordt over alle frames waarover de weegfunctie cp zich uitstrekt6 • 

Een Gausskromme heeft een oneindige uitgestrektheid in de tijd in tegenstelling 
tot een echte cp-functie. Functiewaarden die kleiner zijn dan 0,05 kunnen echter 
gerust verwaarloosd worden. Dit komt overeen met een range van de cp-functie van 
µ - 2,5u totµ+ 2,5u. Uitbreiding van dit interval tot [µ - 4u,µ + 4u] gaf geen 
verbetering te horen of te zien. Verkleining geeft zichtbare veranderingen en heeft 
geen zin, omdat de bitrate toch hetzelfde blijft. 

Om u te kunnen kwantiseren moest eerst het bereik bepaald worden. Hiertoe 
werden 117 cp-functies onderzocht, waaruit als minimale en maximale waarde van u 
1 en 5,5 gevonden werden. Vervolgens werd lineaire kwantisatie met verschillende 
aantallen niveaus uitgevoerd. Een goed resultaat werd verkregen met 8 niveaus. 

De waarde van µ kan het best opgeslagen worden met behulp van een verschilco
dering. Voor bepaling van het benodigde aantal niveaus moet het maximale aantal 
frames tussen twee cp-functies bekend zijn. Zie voor een schatting hiervoor para
graaf 3.5. 

Een voorbeeld van de resultaten van deze methode is afgebeeld in figuur 3.3. 

5 De normeringsfactor 1/((J',/'iir-) speelt hierbij geen rol 
6N.B.: Alleen positieve ~functiewaarden worden meegenomen. 
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a) 

b} 

Figuur 3.3: EDITFOUT-plaatjes van het voorbeeld-spraalcsegment in de ruwe {a.} en 
de nette {b.) exponentie"le benadering van de ip-functies. 
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component ondergrens bovengrens 
------

1 -4 12 
2 -4 10 
3 -4 7 
4 -4 5 
5 -3 5 
6 -3 6 
7 -2 4 
8 -2 5 
9 -2 3 
10 -1 2 

Tabel 3.1: Bereik van de componenten van de doelvectoren. 

3.3 Codering van de doelvectoren 

De doelvector a hoeft weliswaar niet elk frame bepaald te worden, maar bestaat per 
keer wel uit tien componenten en eist dus toch een aanzienlijk deel van het totaal 
benodigde aantal bits op. 

De doelvectoren zijn componentsgewijs gekwantiseerd. Hiertoe is eerst het bereik 
onderzocht aan de hand van 680 doelvectoren (uit 3 zinnen en 50 CVC-woorden). 
Dit resulteerde in tien intervallen die vermeld zijn in tabel 3.1. De verdeling over de 
waarden binnen elk interval is ook globaal onderzocht. Deze bleek vrij evenwichtig 
te zijn, waardoor lineaire kwantisatie gerechtvaardigd lijkt. 

De kwantisatie van de doelvectoren vindt uiteraard pas plaats, nadat deze zijn 
aangepast aan de "exponentiele" <p-functies. Hierbij is gekeken naar u's die in 4, 8 
of 16 niveaus gekwantiseerd zijn. Minder dan 8 u-niveaus gaf, zoals te verwachten, 
nooit een redelijk resultaat. Aanvankelijk werden alle a-componenten in evenveel 
niveaus gekwantiseerd. Het minimum aantal benodigde niveaus voor a bleek (per 
component) 32 te bedragen. Vergroting van het aantal u-niveaus verminderde het 
minimum aantal a-niveaus niet. 

Er is nog geprobeerd bits te winnen, door het aantal niveaus per component 
te laten varieren. Daarbij bleken component nummer 2, 5, 6, 9 en 10 beslist 32 
niveaus nodig te hebben. Anders treden verschijnselen op als zoemen, slissen (met 
name bij de componenten 9 en 10) en fluiten (vooral bij de componenten 5 en 6). 
Terugbrengen van het aantal niveaus tot 16 voor de componenten 1, 3, 4, 7 en 8 
levert (in dit stadium van de codering) nog redelijke resultaten. Overigens blijkt 
hieruit, <lat de laatste vijf componenten niet minder belangrijk zijn dan de eerste 
vijf. 

Een poging om het bereik van de vectorcomponenten te verkleinen resulteerde in 
een duidelijke verslechtering van het spraakgeluid. Een vermindering van het aantal 
benodigde bits is hiervan zeker niet te verwachten. 

Het resultaat van kwantisatie van c, in 8 niveaus en a in respec
tievelijk 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32 of 16,32,16,16,32,32,16,16,32,32 niveaus staat 
weergegeven in figuur 3.4. 
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a) 

h) 

-

4 

Figuur 3.4: Resultaten van de kwantisatie van de doelvectoren in (a.) 10x 9£ niveaus 
en {b.) Sx 16 plus Sx 9£ niveaus (zie tekst). De u-waarden zi'jn steeds in 8 niveaus 
gekwantiseerd. 
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3.4 Codering van de bronparameters 

De bronparameters zijn niet opgeslagen in de F0Rxxx.DAT-file, maar moeten, als 
pq-parameters, gelezen worden uit de A/P-file. Daardoor moesten hiervoor speciale 
programma's geschreven worden, die uiteraard gebruik maken van enkele procedures 
uit de LVS-bibliotheek [Ref. 10,11]. 

3.4.1 De amplitudeversterkingsfactor G 

Door de kwantisatie van de <p-functies en de doelvectoren zijn de eigenschappen van 
het filter uit formule (2.3) enigszins veranderd en dus ook de statische versterkings
factor T. Deze wordt verkregen door de limiet te nemen waarin de frequentie naar 
nu! gaat, ofwel: 

T := lim H(z), 
z-l --+1 

(3.5) 

waaruit volgt: 

(3.6) 

Om na de kwantisatie voor deze DC-shift te corrigeren, kan de amplitudeverster
kingsfactor G zo aangepast worden, dat geldt: 

{GT)voor = {GT)na · (3.7) 

Hiervoor is het programma AMPLC0R geschreven, dat opgenomen is in de ap
pendix. V66r de codering van de bronparameters moet dit programma eerst zijn cor
recties uitgevoerd hebben. Uit tests bleek, dat AMPLCOR het signaal nooit verslechtert 
en het in sommige gevallen zelfs sterk verbetert. De correctiefactor Tvoor/Tna bleek 
voor de onderzochte zinnen te varieren van 0,42 tot 2,90. 

Als eerste kan daarna de amplitudeversterkingsfactor G zelf gekwantiseerd wor
den. Als bereik van G is, in navolging van bestaande spraakchips, gekozen voor 
[0,4096]. Lineaire kwantisatie bleek al snel inferieur aan logaritmische kwantisatie 
en is dus niet verder onderzocht. De logaritmische kwantisatie in t niveaus gebeurt 
volgens de formules: 

G = 4096, 
G =0, 
~ ( ln4noG•round((t-I)luG)) G = round e t-1 lu41106 l 

als G = l clan G := 0. 

G > 4096, 
G < 1, 

GE [1,4096] 

Een redelijk aantal niveaus bleek 16 te zijn, hetgeen overeenkomt met het aantal 
in conventionele spraakchips. 

3.4.2 De grondfrequentie F0 

Ook voor de codering van de grondfrequentie Fo heeft logaritmische kwantisatie de 
voorkeur. Het menselijk oor "hoort immers logaritmisch". Bij het vaststellen van het 
bereik is ervan uitgegaan, dat mannenstemmen en vrouwenstemmen goed moeten 
kunnen worden weergegeven. Kinderstemmen worden buiten beschouwing gelaten. 
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De vereniging van beide frequentiebereiken strekt zich ongeveer uit van 50 Hz tot 
400 Hz. 

In de A/P-file is in plaats van F0 opgeslagen de negatieve pitch-periode -n. Het 
verband tussen n en Fo wordt gegeven door7: 

Fo = 10000. 
n 

De formules voor logaritmische kwantisatie in t niveaus zijn dan: 

n = 200, n > 200, 

n = 25, n < 25, 

n = round ( 10000 
e In so+ In 40t.::}n sn .round(~'--~!>.....,__...,.,,.,,--,-,....,.,,...-~ 

Een goed aantal niveaus bleek 32 te zijn. 

3.4.3 De V /UV-parameter 

(3.8) 

(3.9) 

n E [25,200]. 

Voor de V /UV-parameter is in principe 1 bit nodig; er zijn immers slechts twee 
mogelijke waarden: stemhebbend en stemloos. Het is echter nog zuiniger om V /UV 
te combineren met de opslag van de grondfrequentie Fo, Als er namelijk een grond
frequentie bestaat, dan is het betreffende signaalsegment stemhebbend. Is er geen 
grondfrequentie, dan is het stemloos. De pitch-period kan in dat geval bijvoorbeeld 
de waarde nul gegeven worden, overeenkomend met een oneindige grondfrequentie. 

Er is daarom onderzocht of de grondfrequentie F0 ook met een niveau minder 
toe kan. Dit bleek inderdaad mogelijk. 

Er worden van de 32 niveaus dus 31 voor de grondfrequentie Fo benut en 1 niveau 
voor de V /UV-parameter. Uitbreiding van het aantal beschikbare niveaus voor de 
amplitude geeft geen vermindering van het benodigde aantal niveaus voor frequentie 
en V/UV; de verdeling blijft dus 16 respectievelijk 31+1 niveaus. 

Bij deze codering van de bronparameters blijkt de kwantisatiemethode voor ii in 
16,32,16,16,32,32,16,16,32,32 niveaus echter teveel slechte eigenschappen te vertonen 
en van deze methode wordt in het vervolg dus afgezien. 

3.5 Conclusies 

Er is nu een zuinige codering ontworpen voor alle parameters die bij de methode van 
temporele decompositie een rol spelen. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 3.5. 
Het verschil tussen beide signalen is zeer gering, terwijl de bitrate door de codering 
zeer sterk verlaagd is. 

Een schatting voor deze bitrate wordt als volgt verkregen. 
Per <p-functie worden 3 bits gebruikt voor a en 10 x 5 = 50 bits voor ii. Het 
gemiddelde aantal <p-functies per seconde is ( voor de onderzochte zinnen) ongeveer 
zestien. De afstand tussen twee opeenvolgende cp-functies, die we nodig hebben voor 
een schatting van het benodigde aantal bits voor µ, is moeilijk te bepalen door het 
overlappen van cp-functies en door de stukken signaal zonder <p-functies (bijvoorbeeld 
voor plofklanken). Gezien het aantal van 16 cp's per seconde en de gemiddelde lengte 

7De samplefrequentie bedraagt 10000 Hz. 
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Figuur 3.5: Vergelijlcing van het resultaat van de definitieve codering {b.) met het 
originele temporele-decompositiesignaal ( a.}. De getoonde zin, uitgesprolcen door een 
mannenstem, luidt: "Morgenochtend om negen uur bent u de eerste. " 
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van cp-functies van 120 a 150 ms lijken 5 bits voor µ (bij een framelengte van 10 ms) 
zeker voldoende. Hoogstwaarschijnlijk zijn 4 bits ook al genoeg. 
Voor de bronparameters zijn per frame 4+5=9 bits nodig. Totaal levert dit een 
bitrate van 16 x 58 + 100 x 9 = 1828 bits per seconde, zeker geen groot bedrag. Zoals 
reeds eerder vermeld zijn de mogelijkheden tot vergroting van het tijdsinterval tussen 
twee opgeslagen parameterwaarden en tot verschilcodering nog niet eens onderzocht. 
Zeker zouden hiermee nog enkele bits bespaard kunnen worden. 

De codering van de cp-functies is waarschijnlijk optimaal. Deze is namelijk min
stens even zuinig als de beschrijving met blokken, maar veel beter. Het aantal bits 
voor de doelvectoren komt ongeveer overeen met het door Atal voorspelde aantal 
van 48 bits per frame bij scalaire kwantisatie [Ref. 1]. De doelvectoren moeten 
theoretisch echter zuiniger kunnen. Het aantal essentieel verschillende doelvectoren 
zou immers overeen moeten komen met bet aantal verschillende klanken. Het aantal 
van 3210 , dat uit deze coderingswijze zou volgen is stellig veel te groot. 
Ook bij de bronparameters valt nog wat te halen. Er bestaan kunstmatige imitaties 
van amplitude- en toonhoogteverloop. 

In combinatie met reeds bestaande technieken die gebruik maken van vector
kwantisatie zou de exponentiele cp-functiebeschrijving een van de zuinigste code
ringstechnieken kunnen opleveren. De LPG-parameters kunnen al in 10 bits per 
frame worden opgeslagen. In principe moet a dan ook in 10 bits per cp-functie 
kunnen worden opgeslagen. De bronparameters eisen 8 bits per frame op, dus een 
bitrate van 16 x 17 + 44, 4 x 8 ~ 630 bits per seconde moet mogelijk zijn, bij 44,4 
frames per seconde [Ref. 12]. 
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Hoofdstuk 4 

Het luisterexperiment 

4.1 Doelstelling 

Om te proberen een objectieve beoordeling van de gevonden coderingsmethode te 
verkrijgen is een luisterexperiment uitgevoerd. In dit experiment lag de nadruk op de 
verstaanbaarheid van de gecodeerde spraak. Hierbij is gebruik gemaakt van de reeds 
beschikbare software voor spraakverstaanbaarheidstests. De bedoeling was aan de 
hand van de resultaten van een twaalftal proefpersonen na te gaan of de gecodeerde 
versie duidelijke verschillen vertoont qua verstaanbaarheid ten opzichte van de ori
ginele temporele-decompositieversie. Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met 
een temporele-decompositieversie waarbij alle parameters, op een nogal willekeurige 
wijze, waren "afgekapt". 

4.2 Beschrijving van de stimuli 

Als stimulusmateriaal is gekozen voor bestaande CVC-lijsten. De lijsten bevatten 
elk vijftig CVC-woorden1 , die willekeurig samengesteld zijn uit de klankcombinaties 
die in het Nederlands mogelijk zijn. Het gaat dus om onzinwoorden, die in het 
Nederlands uitgesproken kunnen worden. Bij het opstellen van de lijsten is gezorgd 
voor een evenwichtige verdeling van de klanken [Ref. 4, 5]. 

De CVC-lijst 17 is gecodeerd volgens de in hoofdstuk 3 beschreven methode. 
Uitgaande van de LPC-versie hebben achtereenvolgens de volgende programma's op 
de CVC-woorden gewerkt: 

• PHINEW, temporele decompositie 

• EXPOSSTAP, bepaling u en kwantisatie in 8 niveaus 

• EDITSPEC, aanpassing doelvectoren 

• EXPOACDMBI, kwantisatie doelvectoren in 92 niveaus per component 

• EDITSPEC, aanmaken van A/P-file 

• AMPLLOGSTAP, logaritmische kwantisatie amplitudeversterkingsfactor in 16 
niveaus 

1 Dit zijn woorden die achtereenvolgens uit een medeklinker, een klinker en een medeklinker 
bestaan. 
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• UFREQ, logaritmische kwantisatie grondfrequentie plus V /UV -parameter in 9£ 
niveaus 

• SYN, aanmaken van N-file 

Het programma AMPLC0R, dat de amplitudeversterkingsfactor corrigeert, is achter
wege gelaten, omdat dit geen invloed op de zuinigheid van de codering heeft en 
omdat de CVC-lijsten waarmee vergeleken werd ook niet op een dergelijke manier 
bewerkt zijn. Van alle nieuwe programma's is een listing opgenomen in appendix A. 

De bitrate van de op deze wijze verkregen spraak (in het vervolg de TDC-versie 
genoemd) is ongeveer 1,8 kbit per seconde, waarvan 0,9 kbit/s voor bet filter en de 
bron elk. 

Als eerste vergelijkingslijst (in het vervolg de TD-versie genoemd) is een CVC
lijst genomen die met de normale, ongecodeerde temporele-decompositiemethode is 
bewerkt: PHINEW, EDITSPEC en SYN. De bitrate van deze spraak wordt op 6,7 kbit 
per seconde geschat, namelijk 4,7 kbit/s voor het filter en circa 2 kbit/s voor de 
bron. 

Daarnaast is een temporele-decompositieversie genomen (de TDA-versie), waar
bij de waarden van alle parameters zodanig is "afgekapt", dat de bitrate hiervan 
circa 4,4 kbit per seconde bedraagt. Hiervan komt 2,4 kbit/s voor rekening van het 
filter en circa 2 kbit/s van de bron. 

Bij bovenstaande schattingen is uitgegaan van 16 cp-functies per seconde. 
Ter vergelijking zijn van de drie coderingsversies, EDITF0UT-plaatjes afgebeeld in 
figuur 4.1. De inhoud van de drie testlijsten is opgenomen in appendix C. 

Als oefenlijsten waren een PCM-versie (120 kbit/s), een MEA-versie (4 kbit/s) en 
een gecodeerde LPC-versie uitgedrukt in reflectiecoefficienten (4 kbit/s) beschikbaar. 

4.3 Opzet van het experiment 

De opdracht die de twaalf deelnemers aan het experiment kregen voorgelegd, was 
in te typen welk onzinwoord ze hoorden2 • De woorden moesten zo gespeld worden, 
<lat ze volgens de Nederlandse uitspraakregels de goede klankcombinaties opleveren. 
Daarbij werden ij en ei, ou en au, ieu en ie, eeu en ee, c en k, -den -t, -b en -p, 
- j en - i als identiek beschouwd. Men kon elk woord slechts eenmaal horen, waarna 
de "denktijd" voor het intypen niet beperkt was. Voor de details en achtergronden 
van dit soort luisterexperimenten zij verwezen naar [Ref. 4, 5]. 

Als proefpersonen werden in eerste instantie de acht mensen gevraagd, die al 
eerder aan een dergelijk luisterexperiment hadden deelgenomen. Deze personen, 
alien medewerkers van het IPO, hadden dus al enige ervaring met de gang van zaken. 
De andere vier deden voor het eerst aan zo'n experiment mee. Zij hebben daarom 
vooraf een aparte sessie gehad, waarin geoefend werd met de goed verstaanbare 
PCM-versie en de RFC-versie, die van vergelijkbare verstaanbaarheid als de TD
versies is. Geen van de proefpersonen hield zich in zijn werk direct met de temporele
decompositiemethode bezig. 

Elke sessie duurde ongeveer een half uur. Allereerst kregen de proefpersonen 
de MEA-versie te horen als oefening en om te wennen aan het systeem. Deze lijst 
diende ook meteen als controle: de score moest niet teveel van het gemiddelde 

2De precieze tekst van de opdracht is opgenomen in appendix B 
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Figuur 4.1: EDITFDUT-plaatjes, behorende bij respectievelijk de TD-, de TDC- en de 
TDA-versie, van het woord "vuip" 
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afwijken. Eventuele geboorstoornissen bij de proefpersonen of proefpersonen die de 
neiging bebben om alleen bestaande woorden in te typen zouden bij deze test aan 
bet licbt gekomen zijn. Vervolgens werden de "ecbte" lijsten opgevoerd. De drie 
lijsten werden in steeds wisselende volgorde aangeboden. Het geluidsvolume en de 
opstelling zijn steeds betzelfde gebouden. 

4.4 Resultaten 

De software beborende bij bet luisterexperiment boudt zelf de score van iedere proef
persoon bij, in percentages woorden respectievelijk fonemen die goed verstaan zijn. 
Bij een proefpersoon bleken storende effecten van buitenaf (o.a. lange, onvoorspel
bare pauzes tussen de woorden) van invloed op een gedeelte van bet experiment te 
zijn geweest. De resultaten van deze proefpersoon zijn daarom niet meegenomen in 
de statistiscbe verwerking. 

Per versie is bepaald boeveel procent van bet totale aantal fonemen, van bet 
aantal woorden, van de beginconsonanten, van de klinkers en van de eindconsonanten 
gemiddeld correct verstaan is door de elf proefpersonen. De uitkomsten biervan, 
met standaarddeviatie, middelbare afwijking en 95%-betrouwbaarbeidsinterval, is 
vermeld in tabel 4.1. Hetzelfde is ook nog eens grafiscb weergegeven in figuur 4.2. 

4.5 Conclusies 

Uit de gemiddelde resultaten3 blijkt zowel qua woordscore, als qua fonemenscore 
de verstaanbaarbeid af te nemen in de volgorde TD, TDC, TDA. De kansen dat 
de gemeten verscbillen in de fonemenscore zuiver op toevallige fouten berusten zijn 
circa 5,8% respectievelijk 16,2%. Men mag dus wel systematiscbe verscbillen veron
derstellen. 

Als de drie soorten fonemen afzonderlijk bescbouwd warden, lijken de klinkers bij 
TDA er iets beter van af te komen clan bij TDC. Opmerkelijk is dat de eindfonemen 
bij de TDC-versie beter scoren clan beide andere versies. Hier beeft de codering 
dus voor een verbetering van de originele versie gezorgd. De verscbeidene kansen op 
zuiver toevallige fouten staan vermeld in tabel 4.2. 

Het zou kunnen zijn dat de volgorde waarin de lijsten aan de proefpersonen zijn 
aangeboden van invloed is op bet resultaat. Daarom is voor elke lijst de fonemen
score, die immers bet meest relevant is, apart berekend voor ieder nummer in de rij. 
Uit de gegevens (zie tabel 4.3) blijkt geen eenduidig verband. 

Bij alle versies warden fonemen verwisseld met andere. Van belang is ecbter 
wel of deze verwisselingen "begrijpelijk" zijn of dat alle mogelijke verwisselingen 
voorkomen. Intui'tief zal men een codering beter beoordelen, naarmate een foneem 
met minder verscbillende fonemen wordt verwisseld. In tabel 4.4 zijn bet aantal 
niet-diagonaalelementen uit de verwarringsmatrix die ongelijk aan nul zijn vermeld. 
Dit is een maat voor bet aantal verscbillende verwisselingen. Als men er vanuit gaat 
dat een codering minder eenduidig en dus slechter is, als dit aantal grater is, dan 
komt TDC er redelijk goed vanaf. Inderdaad blijken de eindfonemen duidelijker dan 
bij de andere versies te zijn, terwijl de klinkers wat slecbter zijn. 

3 Alle meetgegevens zijn opgenomen in appendix D) 
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WOORDSCORE: 95%-betrouwbaarheidsintervallen (t=l!,1!9} 

Versie X (%) O" (%) o-x (%) t X O"Jt (%) 95%-Interval 
TD 58,4 10,2 3,1 6,8 51,5 - 65,2 

TDC 50,4 7,5 2,3 5,0 45,3 - 55,4 
TDA 41,5 9,6 2,9 6,5 35,0 - 47,9 

FONEMENSCORE: 95%-betrouwbaarheidsintervallen (t=l!,1!9} 

Versie X (~) O" (%) 0"5( _(%) t X 0"5( (%) 95%-Interval 
TD 82,2 4,6 1,4 3,1 79,1 - 85,3-

TDC 78,7 4,1 1,2 2,8 75,9 - 81,4 
TDA 76,2 4,2 1,3 2,8 73,4 - 79,0 

I FONEEM1-SCORE: 95%-betrouwbaarheidsintervallen (t=l!,1!9} I 
Versie X (%) O" (%) o-x (%) t X 0"5( (%) 95%-Interval 

TD 74,9 6,2 1,9 4,1 70,8 - 79,0 
TDC 68,2 6,0 1,8 4,0 64,2 - 72,2 
TDA 67,6 7,9 2,4 5,3 62,3 - 72,9 

I FONEEMl!-SCORE: 95%-betrouwbaarheidsintervallen (t=l!,1!9} I 
Versie X (%) O" (%) o-x (%) t X 0"5( (%) 95%-Interval 

TD 93,3 3,8 1,2 2,6 90,7 - 95,8 
TDC 84,0 5,5 1,7 3,7 80,3 - 87,7 
TDA 87,6 3,8 1,1 2,5 85,1 - 90,2 

FONEEMS-SCORE: 95%-betrouwbaarheidsintervallen {t=E,£9) I 
Versie X (%) O" (%) 0"5( (%) t X 0"5( (%) 95%-Interval 

TD 78,4 6,7 2,0 4,5 73,9 - 82,9 
TDC 83,8 4,9 1,5 3,3 80,5 - 87,1 
TDA 73,3 5,8 1,8 3,9 69,4 - 77,2 

Tabel 4.1: Resultaten van het luisterexperiment 
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WOORD FONEMEN FONEEMl FONEEM2 FONEEM3 
TD-TDC 4 5,8 1,0 <0,01 3 

TDC-TDA 2 16,2 5 8 «0,01 
TD-TDA <0,01 0,2 2 0,05 6 

Tabel 4.2: Kansen (in %) dat het gemeten verschil in foneemscores tussen twee 
versies zuiver op toevallige f outen be rust 

1 2 3 
TD 81,8±2,6 79,3±2,8 84,7±1,0 

TDC 77,2±2,9 80,5±1,7 78,2±1,2 
TDA 77,6±2,6 77,8±1,2 73,5±2,5 

Tabel 4.3: Fonemenscore (in %) met middelbare afwijking bij verschillende volgorden 
van de lijsten 

Om de voorkomende verwisselingen goed te beoordelen, moet bekeken worden 
waar ze gefotroduceerd worden; komen ze voor het eerst voor bij de LPC-versie, bij 
de TD-versie of pas bij de TDC-versie? Uit [Ref. 9] blijkt dat reeds in de LPC
versie met name de medeklinkers b, v, z, m, n, w, h "slecht" verstaan word en 
ten opzichte van de andere. Vooral b--+w, v z--+s m,n--+ng m--+w en n--+l blijken vaak 
als verwisselingen voor te komen. Inderdaad zijn deze terug te vinden in de verwar
ringsmatrices (zie ook appendix D), maar kunnen ze dus niet toegeschreven worden 
aan de temporele decompositie. De temporele-decompositiemethode kan wel ver
antwoordelijk gesteld worden voor de verwisselingen van stemhebbende plofklanken 
door stemloze, met name d--+t en b--+p. De TDC-codering blijkt dan niet veel nieuwe 
verwisselingen te introduceren, hooguit misschien ei--+e. De klinkers worden echter 
"van nature" het beste verstaan, zodat enige achteruitgang bier niet zo erg is. De 
beginfonemen blijken bij alle drie de versies het minst goed verstaan te worden. 
De eindfonemen blijken daarentegen door de TDC-versie zelfs verbeterd te worden 
ten opzichte van de TD-versie, vooral f, 1, p, ng. Dit is erg leuk, omdat dat 
juist "moeilijke" klanken zijn voor temporele decompositie. De TDA-versie heeft 
veel meer "onbegrijpelijke" verwisselingen en moet daarom toch wel als inferieur 
aangemerkt worden. 

Men zou kunnen veronderstellen dat bestaande woorden een hogere score halen. 
Volgens [Ref. 9] blijkt dit echter niet het geval te zijn. Ook bij deze metingen is 
deze veronderstelling niet bevestigd. Wei is het mogelijk dat bepaalde combinaties 
van klanken beter verstaan worden dan andere. Zo werd in de TD-versie de m in 
"mien" geen enkele keer goed verstaan en die in "miem" juist door tien van de 
elf proefpersonen. Medeklinkers na au zijn vaak moeilijk, -een wordt vaak door 
-ing vervangen, -am door -au-. De verstaanbaarheid van een foneem wordt dus 

beginfoneem klinker eindfoneem 
I 

TD 45 16 30 
TDC 44 27 26 
TDA 61 20 31 

Tabel 4.4: Aantal niet-diagonaalelementen ongelijk nul uit de verwarringsmatrices 
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sterk bepaald door de omringende fonemen. Hierdoor zijn de drie CVC-lijsten dus 
niet helemaal gelijkwaardig. Als echter driemaal dezelfde lijst gebruikt was, zou de 
volgorde van de lijsten zeker van invloed zijn geweest op de resultaten. Eventueel 
zou men ervoor kunnen zorgen dat in de lijst elke medeklinker met dezelfde klinkers 
gecombineerd voorkomt. 

Vanzelfsprekend is de herkomst van de spreker ook van belang, mogelijk ook 
de herkomst van de proefpersonen. Deze kunnen bijvoorbeeld klanken gaan "cor
rigeren": e is eigenlijk ei, i is eigenlijk ee enzovoorts. Dit is echter niet duidelijk 
gesignaleerd. 

Bij het uitgevoerde luisterexperiment was de tijd die beschikbaar was om na te 
denken en in te typen in principe onbeperkt. Extra informatie over duidelijkheid 
van de spraak zou verkregen kunnen worden door de gebruikte tijd te bepalen en op 
te slaan. 

Zoals reeds eerder vermeld is, was de gebruikte TDC-versie niet gecorrigeerd 
voor de amplitude (in verband met de vergelijking met de andere ongecorrigeerde 
versies). Dit zou moeten gebeuren met het programma AMPLCOR, waardoor de ver
staanbaarheid in de praktijk zeker nog hoger zal uitvallen. Bovendien ligt de ver
staanbaarheid van zinnen veel hoger. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en opmerkingen 

Aan het doel van het onderzoek, namelijk bepaling van een zuinige codering met be
hulp van de temporele-decompositiemethode, lijkt meer dan te zijn voldaan. Immers 
een bitrate van 1,8 kbit/s is gerealiseerd, met reele mogelijkheden tot verdere ver
laging naar 0,6 kbit/s [Ref. 12]. Vergeleken met andere methoden is dit superzuinig. 

Van groot belang kan echter ook de manier zijn waarop deze codering verwezen
lijkt is. Er is namelijk niet alleen gekwantiseerd, maar het is gebleken dat de rp
functies met zeer weinig bits, te weten 7 a 8, verrassend goed te benaderen zijn door 
middel van een Gausskromme: in eerste instantie zonder hoorbaar verschil. Dit lijkt 
principieel de zuinigst mogelijke codering te zijn. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vorm van alle rp-functies in feite het
zelfde is, op de spreiding in de tijd na. 

Vergeleken met de originele temporele-decompositieversie is de bitrate voor het 
filter met een factor 5 verkleind, en die voor de bron meer dan gehalveerd. 

Belangrijk is uiteraard of de verstaanbaarheid van de spraak ernstig aangetast 
wordt. Uit het luisterexperiment is gebleken, dat dit zeker niet het geval is. De 
verstaanbaarheid van de eindfonemen is zelfs toegenomen. De onduidelijkheden die 
erin zitten zijn voornamelijk te wijten aan LPC en TD zelf. 

De codering zou verder vooral verbeterd kunnen worden door de bitrate voor 
de doelvectoren te verlagen met behulp van vectorkwantisatie. De bronparameters 
zouden door kunstmatige toonhoogteverlopen en door bijvoorbeeld verschilcoderin
gen nog zuiniger kunnen worden opgeslagen. Daarnaast zou de frameduur vergroot 
kunnen worden. 

Het luisterexperiment zou eventueel verbeterd kunnen worden door objectievere 
lijsten ( voor zover dit mogelijk is) en door gebruik te maken van bijvoorbeeld de 
door de proefpersonen gebruikte tijd om na te denken. Bovendien zou men niet 
alleen de verstaanbaarheid kunnen testen, maar bijvoorbeeld een experiment met 
interferentiespraak kunnen uitvoeren [Ref. 4,5]. 

De temporele-decompositiemethode bleek wederom een zeer elegante beschrij
ving van spraak op te leveren, met een heel !age bitrate. De nadruk op het vloeiende 
en geleidelijke in de menselijke spraak heeft zijn waarde bewezen. Verder onderzoek 
van deze methode is dus zeer veelbelovend. 
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Appendix A 

Programma's 

Listing van het programma EXPOSSTAP: 

{Copyright IPO, september 1987} 
{Dit programma beschrijft phi-functies m.b.v. functies v.d. vorm: } 
{ exp-0.6(X•X/S•S). } 
{a-vectoren worden zonder veranderingen gekopieerd. } 
{Sigma wordt in w stappen opgeslagen } 
{K.-M.H.Lenssen, sept. '87 } 

program exposstap(input,inv,output,uitv); 
label einde; 
const maxlphi=50; 

maxnphi=60; 

type phiarray ~ array[1 .. maxnphi,1 .. maxlphi] of real; 
aarray • array[1 .. maxnphi,1 .. 10) of real; 
iarray • array[1 .. maxnphi] of integer; 
rarray • array[1 .. maxnphi] of real; 

var f packed array[1 .. 3] of char; 
fn packed array[1 .. 64) of char; 
xx,x packed array[1 .. 10) of char; 
line packed array[1 .. 70] of char; 
window,wpat,nb,ne,nphi,i,j ,n,w integer; 
b,l iarray; 
m,s rarray; 
phi phiarray; 
a aarray; 
inv,uitv text; 

procedure inlezen(var phi:phiarray; 
var a :aarray; 
var b,l:iarray; 
var nphi:integer); 

begin 
{Lees phi-functies in} 
i:=0; 
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while i<>maxnphi do 
begin 

readln(inv,nphi); 
if nphi<>-999 then 
begin 

i :=nphi; 
readln(inv,l[i] ,b[i]); 
for j :=1 to l[i] do 
begin 

if (j mod 6<>0)and(j<>l[i]) then begin 
read(inv,phi[i,j]); 

end 
else begin 

readln(inv,phi[i,j]); 
end; 

end; 
end 
else begin 

nphi:=i;i:=maxnphi 
end; 

end; 
end; 

{Einde van regel} 

procedure ms(w:integer;var phi:phiarray;var l:iarray;var m,s:rarray); 
var x,xx,n:real; 
begin 

i:=O; 
while i<nphi do 
begin 

i:=i+l; 
x:=O;xx:=O;n:=O; 
for j:=1 to l[i] do 
begin 

if phi[i,j]>•O then 
begin 

x:=x+j•phi[i,j]; 
xx:=xx+j*j*phi[i,j]; 
n:=n+phi[i,j]; 

end; 
end; 
m[i]:=x/n; 
s[i] :=sqrt((n•xx-x•x)/(n•(n-1))); 
if s[i]<l then s[i] :=1; 
if s[i]>6.6 then s[i] :=6.6; 
s[i] :=1+round((s[i]-1)•(w-1)/4.6)•4.5/(w-1); 

end; 
end; 

procedure expo; 
var b,e:integer; 
begin 

writeln(output,'Even geduld a.u.b. ;ik tel tot ',nphi:4); 
i:=O; 
while i<nphi do 
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begin 
i:=i+1;writeln(output,i); 
j :=1; 
b:=round(m[i]-2.6•s[i]);e:=round(m[i]+2.6•s[i]); 
while j<b do 
begin 

phi[i,j]:=O; 
j:•j+1; 

end; 
while (j<•e)and(j<=l[i]) do 
begin 

phi[i,j]:•exp(-0.6•((j-m[i])/s[i))•((j-m[i])/s[i])); 
j:•j+1; 

end; 
while j<=l[i] do 
begin 

phi[i,j]:•0; 
j:•j+1; 

end; 
end; 

end; 

procedure uitlezen; 
{Schrijf phi-functies weg} 

begin 
i:•O; 
while i<nphi do 
begin 

i:=i+1; 
writeln(output);writeln(output,i:4);writeln(uitv) ;writeln(uitv,i:4); 
writeln(output,l[i]:8,b[i] :B);writeln(uitv,l[i] :8,b[i] :8); 
for j:•1 to l[i] do 
begin 

if (j mod 6<>0)and(j<>l[i]) then write(uitv,' ':2,phi[i,j] :6:3) 
else writeln(uitv,' ':2,phi[i,j] :6:3); 

end; 
end; 
writeln(output);writeln(output,-999:4); 
writeln(uitv);writeln(uitv,-999:4); 

end; 

begin 
{Klaarmaken van benodigde files} 
writeln(output, 'Geef naam van FORxxx.DAT file (3 karakters) '); 
readln(input,f); 
open(inv,file_name:='lf:FOR'+f+'.DAT', 

history:=old,carriage_control:=fortran); 
reset(inv); 
writeln(output, 'Geef aantal stappen sigma'); 
readln(input,w); 
writeln(output, 'Geef extensie PAS' ,f, '. -file'); 
readln(input,x); 
open(uitv,file_name:='lp:PAS'+f+'. '+x, 

history:=new,carriage_control:=fortran); 
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rewrite(uitv); 

{Kopieer algemene gegevens} 
readln(inv,xx,fn); 
writeln(output,xx,fn);writeln(uitv,xx,fn); 
readln(inv,xx,window); 
writeln(output,xx,window:2) ;writeln(uitv,xx,window:2); 
readln(inv,xx,wpat); 
writeln(output,xx,wpat:1) ;writeln(uitv,xx,wpat:1); 
readln(inv,xx,nb,f,ne); 
writeln(output,xx,nb:4,f,ne:4);writeln(uitv,xx,nb:3,f,ne:3); 

inlezen(phi,a,b,l,nphi); 

ms(w,phi,l,m,s); 
expo; 

uitlezen; 

if eof(inv) then goto einde; 

{Bepaal mu en sigma} 
{Bereken exponentiele benadering} 

{Controleer of er a-vectoren zijn} 

{Kopieer a-vectoren} 
readln(inv,line);writeln(output,line);writeln(uitv,line); 
readln(inv,line);writeln(output,line);writeln(uitv,line); 
read(inv,i);write(uitv,' ',i:3);j :=1; 
while i<=nphi do 
begin 

if j mod 10<>0 then begin 
read(inv,a[i,j]); 
write(uitv,' 1 ,a[i,j] :6:3) 

end 
else begin 

readln(inv,a[i,j]); {Einde van regel} 
writeln(uitv,' ',a[i,j] :6:3); 
j:=0; 
if i<>nphi then begin 

i:=i+l; 
end; 

j:=j+l; 
end; 

einde: 
close(inv);close(uitv); 

end. 

IV 

read(inv,n); 
write(uitv,' ',n:3); 

end; 



Listing van het programma EXPOACOMBI 

{Copyright IP0, september 1987} 
{Dit programma kopieert phi-functies onveranderd; 
{a-vectoren worden int stappen opgeslagen. 
{K.-M.H.Lenssen, sept. '87 

program expoacombi(input,inv,output,uitv); 
label einde; 
const maxlphi=50; 

maxnphi=50; 

type phiarray = array[1 .. maxnphi,1 .. maxlphi] of real; 
aarray • array[1 .. maxnphi,1 .. 10] of real; 
iarray • array[1 .. maxnphi] of integer; 
rarray • array[1 .. maxnphi] of real; 
tarray • array[1 .. 10] of integer; 

var f ,x 
fn,ext 
xx 
line 
window,wpat,nb,ne,nphi,i,j ,n 
b,l 
phi 
a 

t 
inv,uitv 

procedure inlezen(var phi:phiarray; 
var a :aarray; 
var b,l:iarray; 
var nphi:integer); 

begin 
{Lees phi-functies in} 
i:•0; 
while i<>maxnphi do 
begin 

readln(inv,nphi); 
if nphi<>-999 then 
begin 

i:=nphi; 
readln(inv,l[i] ,b[i]); 
for j:=1 to l[i] do 
begin 

packed array[1 .. 3] of char; 
packed array[1 .. 64] of char; 
packed array[1 .. 10] of char; 
packed array[1 .. 70] of char; 
integer; 
iarray; 
phiarray; 
aarray; 
tarray; 
text; 

if (j mod 5<>0)and(j<>l[i]) then begin 
read(inv,phi[i,j]); 

end 

} 
} 

} 

else begin 
readln(inv,phi[i,j]); 

end; 

{Einde van regel} 

end; 
end 
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else begin 
nphi:=i;i:=maxnphi 

end; 
end; 

end; 

procedure uitlezen; 
{Schrijf phi-functies weg} 

begin 
i:=0; 
while i<nphi do 
begin 

i:mi+1; 
writeln(output) ;writeln(output,i:4);writeln(uitv);writeln(uitv,i:4); 
writeln(output,l[i]:8,b[i] :8);writeln(uitv,l[i] :8,b[i] :8); 
for j:•1 to l[i] do 
begin 

if (j mod 6<>0)and(j<>l[i]) then write(uitv,' ':2,phi[i,j] :6:3) 
else writeln(uitv,' ':2,phi[i,j] :6:3); 

end; 
end; 
writeln(output);writeln(output,-999:4); 
writeln(uitv) ;writeln(uitv,-999:4); 

end; 

procedure avectoren(t:tarray); 
var amin,amax:tarray; 

q :real; 
begin 

amin[1] :=-4;amax[1] :=12; 
amin[2] :=-4;amax[2] :=10; 
amin[3] :=-4;amax[3] :=7; 
amin[4] :=-4;amax[4] :=6; 
amin[6] :=-3;amax[6] :=6; 
amin[6] :=-3;amax[6] :=6; 
amin[7] :=-2;amax[7] :=4; 
amin[8]:=-2;amax[8] :=6; 
amin[9] :=-2;amax[9] :=3; 
amin[10] :=-1;amax[10] :=2; 

readln(inv,line);writeln(output,line);writeln(uitv,line); 
readln(inv,line);writeln(output,line) ;writeln(uitv,line); 
read(inv,i);write(uitv,' ',i:3);j:=1; 
while i<=nphi do 
begin 

if j mod 10<>0 then begin 
read(inv,a[i,j]); 
if a[i,j]<amin[j] then a[i,j] :=amin[j]; 
if a[i,j]>amax[j) then a[i,j] :=amax[j]; 
q:=(amax[j]-amin[j])/(t[j]-1); 
write(uitv,' ', 

amin[j]+q•round((a[i,j]-amin[j])/q) :6:3); 
end 
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else begin 
readln(inv,a[i,j]); {Einde van regel} 
if a[i,j]<amin[j] then a[i,j] :•amin[j]; 
if a[i,j]>amax[j] then a[i,j] :•amax[j]; 
q:•(amax[j]-amin[j])/(t[j]-1); 
writeln(uitv,' ', 

amin[j]+q•round((a[i,j]-amin[j])/q):6:3); 
j:=O; 
if i<>nphi then begin 

i:=i+1; 
end; 

j:•j+1; 
end; 

end; 

begin 
{Klaarmaken van benodigde files} 
writeln(output, 'Geef naam van file '); 
readln(input,fn); 
open(inv,file_name:=fn, 

read(inv,n); 
write(uitv,' ',n:3); 

end; 

history:=old,carriage_control:=fortran); 
reset(inv); 
for i:=1 to 10 do 
begin 

writeln(output, 'Geef aantal stappen a[' ,i:2, '] '); 
readln(input,t[i]); 

end; 
open(uitv,file_name:=fn, 

history:•new,carriage_control:•fortran); 
rewrite(uitv); 

{Kopieer algemene gegevens} 
readln(inv,xx,fn); 
writeln(output,xx,fn);writeln(uitv,xx,fn); 
readln(inv,xx,window); 
writeln(output,xx,window:2);writeln(uitv,xx,window:2); 
readln(inv,xx,wpat); 
writeln(output,xx,wpat:1);writeln(uitv,xx,wpat:1); 
readln(inv,xx,nb,x,ne); 
writeln(output,xx,nb:4,x,ne:4) ;writeln(uitv,xx,nb:3,x,ne:3); 

inlezen(phi,a,b,l,nphi); 

uitlezen; 

if eof(inv) then goto einde; 
avectoren(t); 

{Controleer of er a-vectoren zijn} 
{Kwantiseer a-vectoren} 
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einde: 
close(inv);close(uitv); 

end. 
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Listing van het programma AMPLCOR: 

{Copyright !PO, oktober 1987/januari 1988} 

[INHERIT ('AKOFONDISK: [AKOFON.LVS]LVS.ENV')] 

{Dit programma corrigeert de amplitude voor de DC-shift en} 
{geeft de minimale, maximale en gemiddelde correctiefactor.} 

program amplcor(input,output); 

var 

begin 
x:=' 

t,nblk,lfr,ntlex,ivar,llx,llo,lln,j 
ifrno 
q,qmin,qmax,pqoud,pqnieuw 
ifout 
oud,nieuw,x 
is,isn,ifro,ifrn 

writeln('Naam van originele file?'); 
readln(oud); 
writeln('Naam van de te corrigeren file?'); 
readln(nieuw); 
NAMFS(x,llx,oud,llo,x,x,-1,ifout); 
NAMFS(x,llx,nieuw,lln,x,x,-1,ifout); 
FOPEN(oud,llo,1,1); 
FOPEN(nieuw,lln,2,1); 
FOPEN(nieuw,0,3,-1); 

:int2; 
:integer; 
:real; 
:boolean; 
:filename; 
:array[! .. 256] of int2; 

l • 

' 
{vraag filenamen en -nummers} 

RREAD(1,is[1] ,256);RREAD(2,isn[1] ,256); 
nblk:•is[35]; 
lfr:•is[36]; 
RWRITE(3,isn[1] ,256); 
ntlex: =is [11] ; 
IDREX(1,3,is[1] ,ntlex); 

{lees ident.record} 
{aantal frames} 

{aantal words per frame} 
{schrijf voorlopig ident.rec.} 

q:•O;qmin:=maxint;qmax:=-maxint; 
for ifrno:=1 to nblk do 
begin 

pqoud:=1;pqnieuw:=1; 
RREAD(1,ifro[1] ,lfr) ;RREAD(2,ifrn[1] ,lfr); 

{evt. extra ident.rec.} 

{frame voor frame} 

{lees frame} 
for j:=O to 4 do {bereken correctiefactor} 
begin 

pqoud:=pqoud•(1+ifro[7+2•j]/16384+ifro[8+2•j]/16384); 
pqnieuw:=pqnieuw•(1+ifrn[7+2•j]/16384+ifrn[8+2•j]/16384); 

end; 
if (pqnieuw/pqoud<qmin) then qmin:=pqnieuw/pqoud; 
if (pqnieuw/pqoud>qmax) then qmax:=pqnieuw/pqoud; 
q:=q+pqnieuw/pqoud; 
ifrn[2] :=round((pqnieuw/pqoud)•ifro[2]); 
RWRITE(3,ifrn[1] ,lfr); 

end; 
RCLOSE(1,ivar); 

IX 

{corrigeer} 
{schrijf frame} 



RCLOSE(2,ivar); 
RCLOSE(3,ivar); 
writeln(output, 'Minimale correctiefactor is 
writeln(output, 'Maximale correctiefactor is 
writeln(output, 'Gemiddelde correctiefactor 
writeln(output, 'RESULT FILE ',nieuw); 

end. 

X 

',qmin:5); 
',qmax:5); 

is ',q/nblk:5); 



Listing van het programma ampllogstap: 

{Copyright IPO, 1987} 

[INHERIT ('USERDISK: [AKOFON.LVS]LVS.ENV')] 

{Dit programma kwantiseert de amplitude tot O plus t-1 niveaus t/m ammax, } 
{op een logaritmische schaal. } 

program ampllogstap(input,output); 

const ammax=4096; 

var t,nblk,lfr,m,ntlex,nrfb,nrfe,ivar,llx,llp 
nrf ,ifrno 

:int2; 
:integer; 
:real; 
:boolean; 
:filename; 

q 
ifout 
nasp,nalp,x 
is,ifr 

label 1000; 

begin 
X: ==, 

1000: 
nrfb:=-1;nrfe:=-1; 

:array[1 .. 266] of int2; 

, . 
I 

INPFS(x,nalp,nasp,x,nrfb,nrfe); {vraag filenamen en -nummers} 
writeln(output, 'Geef aantal niveaus amplitude'); 
readln(input,t); 
for nrf:•nrfb to nrfe do {file voor file} 
begin 

NAMFS(x,llx,nalp,llp,nasp,x,nrf,ifout); 
{bepaal filelengten;maak nieuwe files} 

if ifout then goto 1000; 
{readfile bestaat niet of writefile kan niet gemaakt 

FOPEN(nalp,llp,1,1); 
worden,dan opnieuw} 

{open readfile} 
{open writefile} 

{lees ident.record} 
{aantal frames} 

{aantal words per frame} 
{aantal filtercoefficienten} 

{schrijf voorlopig ident.rec.} 

FOPEN(nasp,0,3,-1); 
RREAD(1,is[1] ,256); 
nblk:=is[35]; 
lfr:==is[36]; 
m: =is [113] ; 
RWRITE(3,is[1] ,256); 
ntlex:=is[11]; 
IDREX(1,3,is[1] ,ntlex); 
for ifrno:=1 to nblk do 
begin 

RREAD(1,ifr[1] ,lfr); 
if ifr[2]>ammax then ifr[2] :=ammax; 
if (ifr[2]<=1) then ifr[2] :=O 

else begin 

{evt. extra ident.rec.} 
{frame voor frame} 

{lees frame} 

q:=ln(ammax)/(t-1); {kwantiseer amplitude} 
ifr[2] :=round(exp(q•round(ln(ifr[2])/q))); 
if ifr[2]=1 then ifr(2] :=O; 

end; 
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RWRITE(3,ifr[1] ,lfr); 
end; 
RCLOSE (1, i var); 
RCLOSE(3,ivar); 
writeln(output, 'RESULT FILE ',nasp); 

end; 
end. 

XII 

{schrijf frame} 

{close leesfile} 
{close schrijffile} 



Listing van het programma UFREQ: 

{Copyright IPO, 1987} 

[INHERIT ('USERDISK: [AKOFON.LVS]LVS.ENV')] 

{Dit programma kwantiseert de toonhoogte tot s-1 niveaus van freqmin } 
{t/m freqmax,op een logaritmische schaal. } 
{Stemloos wordt ook in een niveau weergegeven (dus totaal s niveaus). } 

program ufreq(input,output); 

const freqmin=50; 
freqmax=400; 

var s,nblk,lfr,ntlex,nrfb,nrfe,ivar,llx,llp 
nrf ,ifrno 

:int2; 
:integer; 
:real; 
:boolean; 
:filename; 

q 
ifout 
nasp,nalp,x 
is,ifr 

label 1000; 

begin 
x:=' 

1000: 
nrfb:•-l;nrfe:•-1; 

:array[1 . . 256] of int2; 

'. . 

INPFS(x,nalp,nasp,x,nrfb,nrfe); {vraag filenamen en -nummers} 
writeln(output, 'Geef totaal aantal niveaus (toonhoogte+V/UV)'); 
readln(input,s); 
for nrf:=nrfb to nrfe do 
begin 

NAMFS(x,llx,nalp,llp,nasp,x,nrf,ifout); 

{file voor file} 

{bepaal filelengten;maak nieuwe files} 
if ifout then goto 1000; 

{readfile bestaat niet of writefile kan niet gemaakt 
FOPEN(nalp,llp,1,1); 

worden,dan opnieuw} 
{open readfile} 

{open writefile} 
{lees ident.record} 

{aantal frames} 
{aantal words per frame} 

{schrijf voorlopig ident.rec.} 

FOPEN(nasp,0,3,-1); 
RREAD(1,is[1] ,266); 
nblk:=is[35]; 
lfr:=is[36]; 
RWRITE(3,is[1] ,256); 
ntlex:=is[ll]; 
IDREX(l,3,is[l] ,ntlex); 
for ifrno:=1 to nblk do 
begin 

RREAD(l,ifr[l] ,lfr); 
if ifr[4]=200 then ifr[l] :=O 

{evt. extra ident.rec.} 
{frame voor frame} 

{lees frame} 
{dan stemloos} 

else begin {anders: kwantiseer toonhoogte} 
if -ifr[1]<10000/freqmax then ifr[l] :=-round(lOOOO/freqmax); 
if -ifr[1]>10000/freqmin then ifr[l] :=-round(10000/freqmin); 
q:=(ln(freqmax)-ln(freqmin))/(s-2); 
ifr[l] :=-round(lOOOO/exp(ln(freqmin)+q* 

XIII 



round((ln(10000/(-ifr[1])/freqmin))/q))); 
end; 

RWRITE(3,ifr[1] ,lfr); 
end; 
RCLOSE(l,ivar); 
RCLOSE(3,ivar); 
writeln(output, 'RESULT FILE ',nasp); 

end; 
end. 

XIV 

{schrijf frame} 

{close leesfile} 
{close achrijffile} 



Appendix B 

Instructie voor proefpersonen 

De volgende instructie kregen de proefpersonen voor aanvang van het experiment te 
lezen. Eventueel mochten er nog vragen gesteld worden in geval van onduidelijkhe
den. 

Spraakverstaanbaarheidstest SPIN : 

Je krijgt dadelijk 60 woorden te horen. 
Het experiment verloopt als volgt: 

1. Op de terminal verschijnt een melding die het nwnmer aangeeft 
van het woord dat je te horen krijgt. 

2. Je hoort nu het woord door de hoofdtelefoon. 
3. Je typt het woord pas in, wanneer de cursor weer 

op het scherm verschijnt en zich met een piepje meldt. 
4. Je sluit het antwoord af met een carriage return. 

* De woorden zijn van het eve-type, d.w.z. ze worden gevormd 
door een medeklinker (e), gevolgd door een klinker (V), en deze 
weer gevolgd door een medeklinker (e). 

* De aangeboden woorden kunnen zowel betekenis-volle als nonsens
woorden zijn. 
Je moet intypen wat je hoort; dus "DUUW" i.p.v. "DUW", tenzij 
je de "U" van "KUS" hoorde. Duidelijk? 

VEEL sueeES ! ! ! 

xv 



Appendix C 

CVC-lijsten 

Hierna zijn de woorden van de drie gebruikte CVC-lijsten opgenomen, met daarbij 
de gemiddelde score van tien proefpersonen. (De elfde proefpersoon is hier om 
softwarematige redenen niet meegerekend.) 

Lijst 2 {gebruikt voor TDA-versie} 

woord % correct foneem nr % correct 
1 2 3 woord 

GAAT 60.0 100.0 100.0 60.0 
VEUL 90.0 100.0 70.0 60.0 
ZEIL 80.0 100.0 80.0 60.0 
MAK 20.0 100.0 100.0 20.0 

KAUK 100.0 80.0 100.0 80.0 
VANG 90.0 90.0 90.0 80.0 

LEEN 90.0 90.0 20.0 10.0 
GONG 100.0 80.0 70.0 70.0 

ZAUN 90.0 60.0 10.0 10.0 
MOG 0.0 100.0 100.0 0.0 
NEG 0.0 100.0 0.0 0.0 

DOEF 60.0 80.0 60.0 20.0 
SUIL 80.0 100.0 70.0 60.0 

RAL 100.0 90.0 100.0 90.0 

JAUN 70.0 40.0 10.0 10.0 
VUIP 80.0 100.0 10.0 10.0 

POOP 80.0 60.0 80.0 30.0 

BUUW 10.0 100.0 90.0 0.0 

MUIF 70.0 100.0 80.0 50.0 

JIEK 100.0 0.0 100.0 0.0 

FOER 80.0 80.0 100.0 60.0 

TOM 100.0 60.0 0.0 0.0 

TEIP 60.0 100.0 60.0 20.0 

POOJ 80.0 100.0 100.0 80.0 

ZAAN 90.0 90.0 10.0 10.0 

XVI 



woord o/. correct foneem nr o/. correct 
1 2 3 woord 

SOOF 90.0 40.0 90.0 40.0 

NOET 40.0 100.0 100.0 40.0 
WUIS 100.0 100.0 90.0 90.0 
WAUL 80.0 60.0 80.0 60.0 
LUUR 10.0 100.0 80.0 10.0 
HUS 40.0 80.0 100.0 40.0 
GIF 90.0 100.0 100.0 90.0 
BUP 60.0 100.0 80.0 60.0 
JOR 90.0 100.0 100.0 90.0 
POOF 80.0 80.0 60.0 40.0 
DEEM 20.0 80.0 20.0 0.0 
NAAS 100.0 100.0 100.0 100.0 
DEUK 80.0 100.0 100.0 80.0 
BIP 0.0 100.0 100.0 0.0 
TIEW 60.0 80.0 90.0 30.0 
LUUT 90.0 100.0 100.0 90.0 
SEUN 90.0 90.0 10.0 10.0 
FEIM 100.0 100.0 0.0 0.0 
HUG 60.0 90.0 100.0 60.0 
KIEW 20.0 100.0 90.0 20.0 

KET 0.0 100.0 100.0 0.0 
FEM 100.0 100.0 40.0 40.0 
wuus 30.0 100.0 100.0 30.0 
REEK 100.0 80.0 90.0 70.0 
HIG 90.0 100.0 100.0 90.0 

XVII 



Lijst 17 {gebruikt voor TDC-versie} 

woord % correct foneem nr o/, correct 
1 2 3 woord 

POER 100.0 100.0 70.0 70.0 
BAAJ 20.0 100.0 100.0 20.0 
LEIT 20.0 20.0 100.0 0.0 
SEEN 100.0 10.0 30.0 10.0 
RIM 90.0 100.0 70.0 60.0 
JIEW 100.0 80.0 100.0 80.0 
ZIEK 100.0 80.0 80.0 70.0 
VEIF 60.0 20.0 100.0 10.0 
PEIN 100.0 90.0 40.0 40.0 
HAAR 60.0 90.0 90.0 60.0 
KES 60.0 100.0 100.0 60.0 
RONG 90.0 70.0 60.0 60.0 
GUIL 100.0 100.0 90.0 90.0 
WANG 70.0 90.0 90.0 60.0 
GOER 100.0 100.0 100.0 100.0 
ZAUS 90.0 90.0 100.0 80.0 
MOT 0.0 100.0 100.0 0.0 
NOEJ 60.0 100.0 100.0 60.0 
ZAM 100.0 60.0 0.0 0.0 
SUIP 90.0 90.0 100.0 80.0 
GANG 100.0 100.0 70.0 70.0 
WOF 100.0 100.0 100.0 100.0 
BEUN 40.0 100.0 60.0 10.0 
VANG 80.0 90.0 80.0 70.0 
FIS 70.0 100.0 100.0 70.0 
JUUT 100.0 80.0 100.0 80.0 
RUL 90.0 100.0 100.0 90.0 

suuw 90.0 80.0 80.0 60.0 
HIK 40.0 60.0 40.0 0.0 
VUIP 100.0 90.0 90.0 90.0 
MAAR 0.0 80.0 100.0 0.0 
DOOP 20.0 60.0 90.0 20.0 
TUIF 80.0 90.0 100.0 70.0 
WIEF 100.0 100.0 90.0 90.0 
NUP 30.0 100.0 100.0 30.0 
PEL 80.0 40.0 100.0 40.0 
FUM 90.0 80.0 10.0 0.0 
LEEW 90.0 90.0 100.0 90.0 
JUUG 100.0 100.0 100.0 100.0 
MAUS 20.0 90.0 100.0 10.0 
KEUN 20.0 70.0 40.0 0.0 
HEEM 30.0 100.0 10.0 0.0 
DOOG 40.0 70.0 100.0 20.0 
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woord Y. correct foneem nr Y. correct 
1 2 3 woord 

BEUK 40.0 80.0 100.0 40.0 
DAUK 10.0 60.0 100.0 10.0 
FOEL 80.0 100.0 100.0 80.0 
NEET 70.0 100.0 100.0 70.0 
TAAG 100.0 100.0 90.0 90.0 
LOOJ 10.0 100.0 100.0 10.0 
TEG 100.0 100.0 100.0 100.0 

XIX 



Lijst 18 {gebruikt voor TD-versie} 

woord ¼ correct foneem nr ¼ correct 
1 2 3 woord 

JUP 100.0 100.0 80.0 80.0 
BUIM 60.0 100.0 60.0 20.0 
SAUL 100.0 QO.O 20.0 20.0 
PENG 60.0 100.0 100.0 60.0 
GOON 100.0 70.0 10.0 10.0 
FEET 100.0 60.0 100.0 60.0 
ZEUG 100.0 100.0 100.0 100.0 
ZAUT 100.0 70.0 100.0 70.0 
VOEJ 100.0 100.0 100.0 100.0 
MAAR 30.0 100.0 100.0 30.0 
PUIP 70.0 100.0 QO.O 70.0 
WUIS QO.O 100.0 80.0 70.0 
JIL 100.0 80.0 100.0 80.0 
FOEK 70.0 100.0 100.0 70.0 
GOOJ 100.0 100.0 100.0 100.0 
vuuw 100.0 100.0 70.0 70.0 
TOR QO.O 100.0 100.0 QO.O 
REES QO.O 60.0 100.0 60.0 
HANG 60.0 100.0 100.0 60.0 
KUUW 20.0 100.0 100.0 20.0 
JUK 100.0 100.0 100.0 100.0 
LOR 100.0 100.0 100.0 100.0 
WAUL 100.0 100.0 60.0 60.0 
SEUP QO.O 80.0 80.0 60.0 
SAUS 100.0 100.0 100.0 100.0 
DEN 40.0 100.0 0.0 0.0 
TAAG 100.0 100.0 100.0 100.0 
LEIT 100.0 80.0 100.0 80.0 
BEN 0.0 60.0 30.0 0.0 
VAP 100.0 100.0 60.0 60.0 
RUG 100.0 100.0 100.0 100.0 
WEIF 100.0 100.0 70.0 70.0 
MIEN 0.0 100.0 40.0 0.0 
BUUW 30.0 100.0 90.0 20.0 
ZUIL 100.0 90.0 60.0 60.0 
DANG 10.0 90.0 90.0 0.0 
RIK 80.0 100.0 60.0 60.0 
NUS 10.0 90.0 100.0 10.0 
PEUF 80.0 90.0 90.0 70.0 
TEIG 90.0 100.0 80.0 70.0 
HIT 30.0 100.0 100.0 30.0 
DEEF 60.0 100.0 80.0 60.0 
FIER 90.0 100.0 100.0 90.0 

xx 



woord ¼ correct foneem nr ¼ correct 
1 2 3 woord 

HDEM 10.0 100.0 0.0 0.0 
NIEW 90.0 100.0 100.0 90.0 
NEUM 90.0 100.0 40.0 40.0 
KDOJ 100.0 100.0 100.0 100.0 
LOK 10.0 40.0 100.0 10.0 
GAAF 90.0 100.0 90.0 90.0 
MIEM 90.0 100.0 0.0 0.0 

XXI 



Appendix D 

Meetgegevens van het 
I uisterexperiment 

Verticaal zijn steeds de stimuli, horizontaal de responsen weergegeven. Aan het 
einde van elke regel staat de articulatiescore voor het betreffende foneem. Zoals 
bekend zijn de resultaten van elf proefpersonen verwerkt. 

Gegevens van de TD-versie: 

Totaal aantal woorden 
Totaal aantal fonemen 

660 
1650 

SCORE Aantal correct 

Correcte woorden 321 

Correcte fonemen 1356 
Foneem 1 412 
Foneem 2 613 
Foneem 3 431 

XXII 

¾ - correct 

68.36 

82.18 
74.91 
93.27 
78.36 



Verwarringsmatrices van de TD-versie 

Verwarringsmatrix BEGINCONSONANTEN. 

B 
D 

B D F G H J K L M N P R S T V W Z 
86 -11-91-1-6-
- 12 - - 2 - - 2 - - 3 - - 12 - 2 -

1 ,. 

- 24.2 
- 36.4 

F - - 28 - - - - - - - - - - - 6 - - - 84.8 
G - - 1 32 - - - - - - - - - - - - 97.0 
H 8 - 1 2 12 - - 1 - - 2 - - 2 - 6 - - 36.4 
J 
K 
L 
M 

N 

- 33 - - - - - - 100.0 
- 1 - - - - 14 - - - 6 - - 1 - - 63.6 
1 - - 24 3 1 - 4 - - 72.7 
- 1 - - 2 - 1 1 13 3 - - - 12 - - 39.4 
- - - - - 4 7 22 - - - - - - 66.7 

P - 1 2 - - - 24 - - 6 - - - - 72.7 
R - - - - - - - - - 1 - 30 - 2 - - 90.9 
S - - - - 32 - - - 1 - 97.0 
T - - - - 2 - - 31 - - 93.9 
V - - 1 - - - - - - - 32 - 97.0 
w 
z 

- - 1 - - 32 - - 97.0 
- - - - - 33 - 100.0 

Verwarringsmatrix VOWELS. 

A AA E EE I IE O 00 U UU OE EI UI EU AU 7 Y, 
A 32 - - - - - - - - - 1 - 97.0 
AA - 33 - - - - - 100.0 

84.8 E - - 28 - 1 1 1 - 2 -
EE - - - 26 8 - - - -

I - - - 1 31 - - - 1 
- - - - - 75.8 
- - - g3_g 

IE - - - - - 44 - - - - - - - - 100.0 
0 

DO 
u 
uu 
OE 
EI 
UI 

4 - - - 27 
4 29 -

1 - 43 

- - - - - 2 - 81.8 
- - - - - 87.9 
- - - - - 97.7 

- - - - - - - 33 - - - - 100.0 
- - - - 33 - - - - - 100.0 

2 - - - - 31 - - 93.9 
- - - - - - 1 - 43 - - - 97.7 

EU - - - - - - - - 3 - - 41 - - 93.2 

AU 4 - - - - - - - - - - - - - 40 - 90.9 

XXIII 



Verwarringsmatrix EINDCONSDNANTEN. 

F G K L M P R S T N NG W J ? Y. 
F 36 8 - - - 1 - - -
G 

K 

- 42 1 - - 1 -
- - 39 - - - - - 6 

- - - 79.6 
- - - 96.6 
- - - 88.6 

L 1 - - 27 - 1 10 - - - 1 3 1 - 61.4 
M 1 - - 4 11 - 3 - - 10 7 7 - 1 26.0 
P - - 6 - - 34 - - 4 - - - - - 77.3 
R - - - - - - 44 - - - 100.0 
s 2 - - 42 - - - - 96. 6 
T - - - - - - - - 44 - - - - - 100.0 
N - 1 - 7 1 - 2 - - 8 20 4 - 1 18.2 
NG - - - - - - 32 1 - - 97.0 
W - - - 4 - - - - - 40 - - 90.9 
J - - - - - - - - - - - - 33 - 100.0 

XXIV 



Gegevens van de TDC-versie: 

Totaal aantal woorden 
Totaal aantal fonemen 

660 
1660 

SCORE Aantal correct 

Correcte woorden 277 

Correcte fonemen 1298 
Foneem 1 376 
Foneem 2 462 
Foneem 3 461 

XXV 

¼ - correct 

60.36 

78.67 
68.18 
84.00 
83.82 



Verwarringsmatrices van de TDC-versie 

Verwarringsmatrix BEGINCONSONANTEN. 

B D F G H J K L M N P R S T V W Z 1 Y. 
B 12 3 - - 1 1 - - 4 - 1 11 - - 36.4 
D - 7 - - - - - - - 1 - - - 26 - - 21.2 
F 

G 

H 

J 
K 

L 
M 

N 
p 

- - 26 - - - - - 1 - 6 - 78.8 
- 33 - 100.0 
- - 13 1 4 3 - - 1 6 - 2 - 3 - - 39.4 
- - - 33 - - - - - - - - - - - - 100.0 

- - - - 2 - 8 - 3 - - 9 - - 36.4 
- 14 - 12 - 2 - 6 - - 42.4 

- - - - 1 - 2 6 - 2 - 22 6.1 
- 2 2 16 - 3 - 10 - - 48.6 
- - - - 31 - - 2 - - 93.9 

R - - - - - 1 - 30 - 2 - - 90.9 
S - 1 - - - - - - - - 31 - 1 - 93.9 
T 1 - 1 - - 31 - - 93. 9 
V 3 2 1 - - - 26 1 - - 78 . 8 
W - - - - - - - - - - - 3 - 30 - - 90.9 
Z - - - - 1 - - - 32 - 97.0 

Verwarringsmatrix VOWELS. 

A AA E EE I IE O 00 U UU OE EI UI EU AU? o/. 
A 36 - 2 - 2 - - - 4 - 81.8 
AA 3 41 - - - - - - - - - - - - 93.2 
E - - 27 - - - - 1 6 - - - 81.8 
EE - - - 33 11 
I 
IE 
a 
00 

- - - - 28 - 6 

- - - - 3 29 -
- - - - - - 30 
1 - - - 4 26 

- - - - - 76.0 
- - - - - 84.8 

1 - - - - - - 87.9 
- 3 - - - 90.9 

- - 1 - 2 - 76.8 
U - - - - 31 - 1 - - 1 - - 93.9 
UU - - - - 1 2 - - 1 29 - - - - - - 87.9 
OE - - - - - - - - - - 44 - - - - - 100.0 
EI - - 13 - - - - - - 14 6 - - - 42.4 
UI 1 1 
EU 
AU 7 -

1 - - - - - - - 41 - - - 93.2 
- - - - 6 

XXVI 

28 - - 84.8 
- - - 26 - 78.8 



Verwarringsmatrix EINDCONSONANTEN. 

F G K L M P R S T N NG W J ? o/. 
F 43 1 - - - - - - 07.7 
G 

K 
L 

- 43 
- - 36 -

- - - 42 

1 - - - - - 07.7 
- 6 - - 3 - - - 81.8 

- - - - - 2 - - 06.6 
M - 4 10 - 2 - - 2 16 0 - 1 22.7 

P - - - - - 42 - - 1 - - 1 06.6 
R 1 1 - 1 - - 40 - - 1 - - 00.9 
s 
T 

- - - - - - - 44 -
- - - - - - 44 

- - - 100.0 
- - - 100.0 

N - - - 3 1 - 2 - - 19 18 1 - - 43.2 
NG - - 7 - - - 34 1 2 - 77.3 
W - 2 - - - 31 - - 93.9 
J - - - - - - 33 - 100.0 

XXVII 



Gegevens van de TDA-versie: 

Totaal aantal woorden 
Totaal aantal fonemen 

660 

1650 

SCORE Aantal correct 

Correcte woorden 228 

Correcte fonemen 1267 
Foneem 1 372 

Foneem 2 482 
Foneem 3 403 

XXVIII 

o/. - correct 

41.46 

76.18 
67.64 

87.64 
73.27 



Verwarringsmatrices van de TDA-versie 

Verwarringsmatrix BEGINCONSONANTEN. 

B D F G H J K L M N P R S T V W Z ? t 
B 8 9 1 - 1 - - 1 - 1 2 - 1 g - - 24.2 
D 3 16 - - 2 - 1 1 - - 6 - - 1 - 4 - - 48.6 

F 

G 
H 
J 
K 

- - 30 - - - - 3 - - - 90.9 

- - 6 27 - - - - - - 1 - - - 81.8 

1 - - 1 22 - 4 - - - - 1 4 - - - 66.7 
- 29 - 2 - - - 2 - - 87.9 

- - - 13 - 3 - - 17 - - - - 39.4 

L 1 - - - 1 1 - 21 2 4 - - - - - 3 - - 63.6 
M 4 - 1 - 1 - 10 2 1 1 - 13 - - 30.3 
N 1 3 - 2 - 16 2 - - 9 - - - - 48.6 
p 

R 
s 
T 
V 
w 
z 

- - - - 6 - 26 - - 3 - - - - 76.8 
- - - 22 - - - - - - 100.0 

- - - - 28 - - - 6 - 84.8 
- - 4 - 4 - - 26 - - - - 76.8 

- - 2 - 1 - - - - - - - 28 - 2 - 84.8 
1 - - - - 1 - 2 1 4 - 1 - 23 - - 69.7 

- - - - 2 - 2 - 29 - 87.9 

Verwarringsmatrix VOWELS. 

A AA E EE I IE O 00 U UU OE EI UI EU AU? t 
A 31 - - - - - - - - - - - 2 - 93.9 
AA 1 32 - - - - - - - - - - - - 97.0 

E 33 - - - -

EE - - - 28 6 - - - -

I - - 33 - - - -
IE - - - 3 10 20 -

- - - 100.0 

- - - - - 84.8 
- - - 100.0 
- - - - - 60.6 

0 
00 3 -
u 
uu 
OE 1 -

- - 38 6 - - 1 -
7 30 - - 2 -

86.4 

2 - 68.2 

2 - - - 30 1 - - - - - - 90.9 
- 44 - - - - 100.0 

- 2 1 - 29 - - - - - 87.9 
EI - - - - - - - - - 33 - - 100.0 

100.0 UI - - - - - - - - 44 -

EU - - - -
AU 16 -

- - 1 
1 2 -

- - 32 - - 97.0 

- - - 25 - 66.8 

XXCT 



Verwarringsmatrix EINDCONSONANTEN. 

F G K L M P R S T N NG W J ? o/. 
F 44 - - 11 - - - - - - 80.0 
G 

K 
L 

- 33 - - - - - 11 -
- - 64 - - 1 - - -
1 1 - 46 - 1 - - 2 -

- - - 76.0 
- 98.2 

- 4 1 - 81.8 
M - - - 3 6 1 8 - 1 7 17 1 - - 13.6 
p 

R 
s 
T 

- - 7 - - 38 - - 10 
- - - - - - 31 - - - -
1 - - - - 43 -

- - 44 -

- - - 69 .1 

2 - - 93.9 
- - - 97.7 

- - 100.0 
N - 2 1 8 - 1 2 - 3 6 28 3 - 1 10.9 
NG - - - - - - 4 - 18 - - - 81.8 
W - - - 3 - - - - - 30 - - 90.9 
J - - - - - - - - 11 - 100.0 

XXX 


