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Samenvatting 

In deze stage is onderzoek verricht naar de methode van "temporele decompositie 
van spraak", waarbij het spraaksignaal gesegmenteerd wordt in elkaar overlappende 
"gebeurtenissen", die te associeren zijn met bewegingen naar en van articulatorische 
doelposities van bet mond-keelholte kanaal. 
Hiertoe is gekeken naar de resultaten, die de methode levert, wanneer men als basis 
voor de akoestische beschrijving van het te decomponeren spraaksignaal uitgaat 
van area-parameters respectievelijk reflectiecoefficienten. De decompositie is hierbij 
uitgevoerd op een serie van 48 CVC-woorden. 
Hoewel de resultaten het temporele decompositiemodel zeker niet tegenspreken, blij
ken ze over het algemeen toch beduidend slechter te zijn clan resultaten uit eerder 
onderzoek, waarbij de akoestische beschrijving van het signaal gebaseerd was op de 
zgn. log-area parameters. De belangrijkste oorzaak hiervan blijkt te liggen in het 
feit dat het een lineair model betreft, wat tot de voorwaarde leidt dat de parameters, 
waarin het te decomponeren signaal uitgedrukt wordt, ook een lineaire samenhang 
moeten vertonen. Van een dergelijke samenhang blijkt bij de area-parameters en de 
reflectiecoefficienten aanzienlijk minder sprake te zijn clan bij de genoemde log-area 
parameters. 
Verder blijkt het feit dat parametersets, zoals areas en reflectiecoefficienten, aan 
bepaalde fysische voorwaarden gebonden zijn, tot ongewenst.e consequenties te kun
nen leiden bij de uitvoer van de decompositie. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een van de voornaamste doelstellingen van de Akoestisch-Fonetische Groep van 
het lnstituut voor Perceptie Onderzoek, is het ontwikkelen van een eenvoudige en 
efficiente beschrijving van spraak. Dit ten behoeve van vele praktische toepassingen, 
zoals o.a. spraakcodering, spraaksynthese en spraakherkenning. 
In het project "Temporele decompositie van spraak", waar deze stage een onderdeel 
van vormt, wordt getracht een dergelijke beschrijvingswijze te ontwikkelen, door in 
het tijddomein de spraak te segmenteren in elkaar overlappende "gebeurtenissen", 
die te associeren zijn met een beweging naar en van een articulatorische doelpositie 
van de mond-keelholte. Uit eerder onderzoek, waarbij de akoestische bechrijving van 
het te decomponeren signaal gebaseerd was op de zgn. log-area parameters, bleek 
deze methode redelijk te voldoen. 
Ten behoeve van een beter begrip van de methode, was het doe) van deze stage 
te onderzoeken, welke resultaten de methode levert, wanneer men uitgaat van an
dere akoestische parameters als basis voor de beschrijving van het te decomponeren 
spraaksignaal. Met name is in deze stage de methode geevalueerd voor reflec
tiecoefficienten en area-parameters. 
De indeling van dit verslag is als volgt : in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkele ver
schillende aspecten betreffende spraakproduktie en spraakanalyse. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 3 de methode van temporele decompositie beschreven. Hoofdstuk 4 
beschrijft de manier, waarop deze decompositiemethode uitgevoerd en getoetst is. 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten hiervan gepresenteerd en ge"interpreteerd en 
vergeleken met eerdere resultaten voor log-area parameters. Hoofdstuk 6 bevat tot 
slot de conclusies van dit stage-onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Spraakproduktie en -analyse 

2.1 Bron-filtermodel - formanten 

Een vereenvoudigde voorstelling van de wijze waarop spraak geproduceerd wordt, is 
het zgn. bron-filtermodel (ref. 5,6). Hierin wordt een geluidsbron onderscheiden, die 
het brongeluid opwekt door de werking van longen, stembanden of plaatselijk sterke 
vernauwingen en een filter, dat de akoestische eigenschappen van het spraakkanaal 
{klankkleuring) representeert. 
Het effekt van de filterende werking van het spraakkanaal uit zich vooral in het 
spectrum van de gevormde klanken, waarin frequentiegebieden te onderscheiden zijn 
met een relatief hoge energiedichtheid. Deze gebieden, formanten genaamd, zijn 
karakteristiek voor met name afzonderlijke klinkers en tweeklanken en manifesteren 
zich veelal als lokale maxima in het energiespectrum ( amplitude versus frequentie). 
Zie figuur 2.1. 

0 1 2 3 5 

f (kHz) 

Figuur 2.1: Voorbeeld van het energiespectrum van de spraakklank "ee ". De pie ken 
in de omhullende komen overeen met de formanten F1 t/m Fs-

In het frequentiegebied van 0-5 kHz, dat belangrijk is voor de spraakperceptie, 
kunnen normaliter vijf formanten onderscheiden warden. De laagste drie formanten, 
F1, F2 en F3 , warden in de fonetiek verondersteld het belangrijkst te zijn voor de 
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juiste perceptie van klinkers en tweeklanken (klinkerkleur). De hogere formanten, 
F4 en Fs, zijn vooral verantwoordelijk voor de natuurlijkheid van het spraakgeluid 
en de herkenbaarheid van de spreker. 
Teneinde spraak te kunnen manipuleren, kan deze overeenkomstig het bron
filtermodel geanalyseerd worden in dertien parameters (zie figuur 2.2). De bron 
wordt vastgelegd door een beschrijving van de energie (amplitudeversterkingsfac
tor), het al of niet periodiek zijn (stemhebbend/ stemloos-parameter), en indien 
periodiek, de grondfrequentie Fo (toonhoogte). Het filter wordt beschreven d.m.v. 
de vijf formanten F1 t/m Fs en hun bijbehorende bandbreedten, die berekend kun
nen worden uit de filterparameters, waardoor het filter gekarakteriseerd wordt. 
Op de beschrijving van het filter wordt nu in de twee volgende paragrafen nader 
mgegaan. 
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Figuur 2.2: Voorbeeld van het analyseresultaat voor de zin "weet je wie de sleutel 
gevonden heeft", uitgesproken door een mannenstem. Vanboven naar beneden: am

plitude/actor G, stemloosindicatie UV en grondtoonfrequentie Fo. Daaronder de viJf 

formantenfrequenties Fk met de bijbehorende kwaliteitsfactoren Qk (Qk := Fk/ Bk}-

2.2 LPC-analyse 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, bepaalt het filter in het bron-filtermodel, 
de spectrale omhullende van het uitgangssignaal. Teneinde de filterparameters, die 
de overdrachtsfunktie van het filter vastleggen, uit het spraaksignaal te bepalen, 
wordt gebruik gemaakt van Linear Predictive Coding (LPC) (ref. 3,6). Hierbij wordt 
de filterwerking voorgesteld door een digitaal recursief filter van de orde 10 (zie figuur 
2.3). De filterwerking komt tot stand door terugkoppeling van het uitgangssignaal 
op de ingang via de "predictor" P. Aan de uitgang van P verschijnt het signaal Sn 

dat een lineaire combinatie is van de 10 voorgaande samples Sn-l, Sn-2, ... , Sn-10 

10 

Sn = L OkSn-k, 

k=l 

(2.1) 
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,. . 
Sn 

p 

Hlz)= r akz-k 
k:1 

a, - - - - - - Op 

predictor 
coeff,c,ents 

Figuur 2.3: Voorstelling van een digitaal 10t orde filter. z-i is de operator die het 
signaal met j bemonsteringsperioden vertraagt. 

zodat het uitgangssignaal en gegeven wordt door : 

10 

en= Sn+ Sn= L akSn-k 

k=O 
(ao := 1) (2.2) 

De filterparameters ak kunnen nu bepaald worden door via een kleinste-kwadraten
aanpassing die waarden van a1 t/m a10 te berekenen, die de beste aanpassing geven 
van Sn (de "lineaire predictie") aan de werkelijke signaalwaarde Sn, In figuur 2.4 is 
het spectrum weergegeven van een spraaksegment van 25 ms (gepiekte curve). De 
gladde curve geeft de benadering van de spectrale omhullende door het filterpoly
noom verkregen via de methode van Lineaire Predictie. 

CD 
'C 

~i 
Q,) 
'C 
:J 
,.J 
~ 

r-1 
Cl 
E ., 

0 1 2 3 ' 5 
f (kHz) 

Figuur 2.4: De spectrale omhullende van een spraakklank benaderd door een filter

polynoom verkregen via Lineaire Predictie. 

4 



2.3 Akoestische buismodel - parametersets 

De via de LPC-analyse verkregen filterparameters geven nog geen direct inzicht in de 
spectrale eigenschappen van het spraaksignaal. De filterparameters zijn echter om 
te rekenen tot parameters, die we! samenhangen met de akoestische eigenschappen 
van het mond-keelholtekanaal. Hierbij wordt uitgegaan van het zgn. akoestische 
buismodel, waarbij de vorm van het mond-keelholtekanaal benaderd wordt door 
een (verliesvrije) akoestische buis bestaande uit 10 verschillende secties, waarvan de 
doorsnede stapsgewijs varieert (zie figuur 2.5). 

5 7 

mondopening glottis 

Figuur 2.5: In het akoestische buismodel wordt het spraakkanaal benaderd door een 
buis bestaande uit 10 verschillende secties. 

ledere sectie vormt een resonantieholte, waarbij op de overgangen tussen de secties 
een gedeeltelijke reflectie en absorptie van akoestische energie optreedt. 
Een mogelijke parameterset, die met deze voorstelling nauw samenhangt, wordt 
gevormd door de reftectiecoefficienten ki, die de mate van reflectie op de sectieover
gangen beschrijven en via de volgende recursieve betrekkingen gerelateerd zijn aan 
de filterparameters ak (ref. 3) : 

(2.3) 

( i) ( i) ( i) 
(i-1) ai - ai ai-j a. - --- - -~-- --
1 1 - k2 

' 
lSjSi-1 (2.4) 

waarbij de index i in afnemende volgorde de waarden 10, 9, ... , 1 aanneemt en 

a;1°) := a1, 1 S j S 10. Overeenkomstig de fysische betekenis geldt als voor
waarde voor de reflectiecoefficienten : -1 S ki S 1. 
Een alternatieve set parameters, die nauw verwant is met deze reflectiecoefficienten, 
wordt gegeven door de zgn area-parameters Ai. Ook deze parameters hebben een 
duidelijk fysische betekenis in het akoestische buismodel, zijnde de oppervlakten 
van de doorsneden van de verschillende secties. Het analytische verband met de 
reflectiecoefficienten ki wordt gegeven door (ref. 3) : 

( 
1 + ki) 

Ai = Ai+l 1 - ki ' A 11 := 1, i = 10, 9, ... , 1 (2.5) 

zodat de inverse transformatie van area-parameters ai naar reflectiecoefficienten ki 
gegeven wordt door : 

kl = ((/~!_)) - l, (2.6) A11 := 1, i = 10, 9, ... , 1 
~ +1 
A,+1 
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Voor de area-parameters geldt als fysische voorwaarde : A; ? 0. 
Een derde mogelijkheid zijn de zgn. log-area parameters LA;, die simpelweg worden 
verkregen door de natuurlijke logaritme van de area-parameters A; te berekenen : 

i = 1, 10 (2.7) 

Aan deze parameters zijn geen beperkingen verbonden ten aanzien van hun mogelijke 
waarden. 
Andere mogelijke parameters, die echter minder samenhangen met het akoestische 
buismodel, zijn o.a. autocorrelatiecoefficienten, formanten/bandbreedten, spectrale 
coefficienten en cepstrale coefficienten. Aangezien deze parameters in dit onderzoek 
niet gebruikt worden, wordt de lezer voor verdere informatie hierover verwezen naar 
de literatuur op dit gebied (ref. 3,7). 
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Hoofdstuk 3 

Temporele decompositie 

3.1 Inleiding 

Gezien het feit dat spraak geproduceerd wordt door bewegingen van relatief vrij trage 
articulatoren (tong,kaak,lippen e.d.), vertoont bet resulterende akoestiscbe signaal 
veelal een geleidelijke verandering in de tijd. Hiervan uitgaande beeft Atal (ref. 1,2) 
een methode ontwikkeld, temporele decompositie genaamd, waarbij bet spraaksignaal 
wordt voorgesteld als een opeenvolging van overlappende "gebeurtenissen", die elk 
gekarakteriseerd warden door een weegfunktie <i'>k(t) (zie figuur 3.1). Elke funktie 
¢k(t) is slecbts in een relatief kart tijdsinterval ongelijk aan nul en is te associeren 
met een akoestische doelvektor ii1c. Zo'n gebeurtenis is dus te bescbouwen als 

-time 

Figuur 3.1: Schematische voorstelling van enkele weegfunkties ¢>1c(t), zoals die gevon
den kunnen worden in een kort spraakfragment. 

een beweging naar en van een bepaalde articulatoriscbe doelpositie van bet mond
keelholtekanaal en dus met een bepaalde fonetische klankuiting. 
Slecbts een beperkt aantal weegfunkties is geoorloofd op een bepaald tijdstip te 
overlappen, overeenkomstig bet verscbijnsel coarticulatie, waarbij een spraakklank 
slecbts interakteert met de naaste-buurklanken. De mate waarin een <loelvector ak 
werkelijk gerealiseerd wordt, zal afhangen van het gedrag van de andere, overlap
pende funkties op het moment dat <Pk zijn maximale waarde bereikt. 
Het spraaksignaal y(t) is nu voor te stellen als een lineaire combinatie van alle 
doelvectoren ak met als weegfaktoren de funkties </>k(t) : 

M 

y(t) = L iik¢k(t) (3.1) 
k=l 

waarm M bet totaal aantal weegfunkties weergeeft. Het spraaksignaal y(t) kan 
hierbij, zoals besproken is in paragraaf 2.3, beschreven warden door verscbillende 
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sets van akoestische parameters. Een keuze voor een bepaalde set van uitgangs
parameters zal dus volgens (3.1) resulteren in een bepaalde set van weegfunkties 
<Pk ( t) en doelvektoren iik-

3.2 De decompositiemethode - weegfunkties 

Beschouwen we het te decomponeren spraaksignaal, beschreven door middel van 
een bepaalde set parameters, gesampeld op vaste tijdsintervallen, die dermate klein 
zijn, dat de snelste spraakveranderingen nauwkeurig gerepresenteerd zijn. T.b.v. de 
analyse wordt het signaal opgedeeld in segmenten (frames), waarvan de tijdsduur 
karakteristiek 10 ms is. Rond het lopende frame in de spraakuiting wordt nu een 
analysevenster gekozen, waarbinnen normaliter enkele q'>-funkties te verwachten zijn 
(in dit onderzoek bedroeg de duur van dit venster 210 ms). 

• (i) Allereerst wordt nu binnen dit tijdsvenster de zgn. singular value 
decomposition toegepast op de 10 beschikbare parameters. Dit houdt in, dat 
er zodanige lineaire combinaties van de parameters bepaald worden, dat de 
variantie, die de parameters onderling vertonen, weergegeven wordt door een 
minimaal aantal nieuwe lineaire combinaties. Verwaarloost men de combi
naties, die een variantie ~ 1 % vertegenwoordigen, dan verkrijgt men zo een 
nieuwe set van ten hoogste 4 a 5 parameters (zie figuur 3.2). 

• (ii) In tegenstelling tot articulatorische bewegingen vertonen deze meuwe 
lineaire combinaties echter nog geen maximaal eff ekt rond een bepaald tijd
stip. Teneinde we! zulke gelocaliseerde functies te verkrijgen, worden wederom 
lineaire combinaties van de nieuwe parameters gevormd, waarbij, via een 
iteratief proces, getracht wordt deze zo goed mogelijk in overeenstemming 
te brengen met een voorondersteld patroon. Hierbij wordt uitgegaan van een 
beginpatroon ter lengte van 5 frames, waarvan het centrum gevormd wordt 
door het lopende framenummer. De combinatie, die het beste overeenkomt 
met dit patroon, wordt nu verder ontwikkeld door de grenzen van het patroon 
aan te passen aan de grenzen van de gevonden combinatie en vervolgens de 
procedure (ii) te herhalen met het zo verkregen nieuwe patroon (zie figuur 
3.3). 

• (iii) Door dit proces van patroonaanpassing te herhalen, wordt veelal bin
nen ten hoogste 4 a 5 iteraties overeenstemming bereikt tussen patroon en 
berekende funktie. De zo gevonden funktie wordt nu verondersteld een re
presentatie te zijn van de in de inleiding genoemde weegfunktie <Pk binnen het 
betreffende analysevenster. 

• (iv) Is er zodoende een weegfunktie gevonden, dan wordt het nieuwe analyse
venster zodanig gekozen, dat het centrum hiervan (het lopende framenummer) 
overeenkomt met de rechtergrens van de laatst gevonden weegfunktie. Is er 
geen weegfunktie gevonden, dan wordt het venster slechts 1 frame verschoven 
in de tijd. Binnen het nieuwe analysevenster wordt vervolgens de gehele boven
staande decompositiemethode (stap (i) - (iii)) herhaald. 
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• (v) Na een analyse van de gehele spraakuiting, beschikt men op deze manier 
over de gezochte reeks van weegfunkties ¢k(t), die bet spraaksignaal karak
teriseren. 

-----_____ o 
)..., <'. 

I ., .. 
Q) .::V~-----
Cl> ' ~ E • 

~ _. ' c- -., 
C. ., 
Q) .. ., 
0, 
0 _, 

• 

900 

,c -
::-:::-,,, c-------

singular value 
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singular value 
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Figuur 3.2: Op de 10 parameters wordt allereerst singular value decomposition 
toegepast 

4 

3 

2 

1 

-.,.-------r-- ---r-
Figuur 3.3: Voorbeeld van het proces van patroonaanpassing 
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3.3 De akoestische doelvektoren 

De doelvektoren ak uit (3.1) worden nu bepaald door het minimaliseren van de 
gemiddelde-kwadratische afwijking E, gedefinieerd als : 

E :=LL [y;(n) - y;(n)]2, 1 :::; i:::; 10 (3.2) 
i n 

waarin y;(n) de benadering voor de i-de component y;(n) voorstelt, verkregen uit 
het decompositiemodel (3.1) en n het sampletijdstip t indiceert. M.b.v. (3.1) kan 
dit geschreven worden als : 

(3.3) 

Door nu de partiele af geleiden van E naar de coefficienten a;k gelijk aan nu! te 
stellen, wordt een stelsel lineaire vergelijkingen verkregen, waaruit de onbekende 
coefficienten a;k opgelost kunnen worden (ref. 2). 
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Hoofdstuk 4 

Het toetsen van de methode 

4.1 Inleiding 

In dit stage-onderzoek wordt gekeken naar de resultaten die de methode van tem
porele decompositie levert, voor twee soorten uitgangsparameters, te weten : reflec
tiecoefficienten en area-parameters, beiden beschreven in paragraaf 2.3. 
In dit hoofdstuk zal in het kart beschreven warden hoe deze resultaten verkregen 
warden en welke bewerkingen hierop uitgevoerd warden teneinde de resultaten te 
kunnen toetsen. 

4.2 De stimuli 

In navolging van eerder onderzoek, waarbij uitgegaan is van log-area parameters, 
wordt de temporele decompositie uitgevoerd op een serie van 48 verschillende CVC
woorden, waarbij in vrijwel alle gevallen van ieder woord drie verschillende ( door 
een spreker) ingesproken versies bestaan, zodat een to tale set van 140 woorden 
beschikbaar is. Bij de decompositie uitgaande van area-parameters is de analyse 
beperkt tot alleen de 2-versies van de CVC-woorden. 
Als klinker bevatten de CVC-woorden een korte a, i of o, terwijl de medeklinkers 
bestaan uit een b, p, l of m. Ten behoeve van een stabiele klankomgeving warden de 
CVC-woorden voorafgegaan door een /de/-klank en gevolgd door een /e/ (schwa). 
De te decomponeren spraaksignalen bestaan zodoende uit uitingen zoals : debabe, 
delope, depime etc. 
De te decomponeren CVC-woorden zijn opgeslagen in een zgn. A/P-file, dat wil 
zeggen in een LPC-geanalyseerde vorm (zie paragraaf 2.2). Bestaande program
matuur voor de uitvoer van temporele decompositie, transformeerde de LPC
data tot log-area parameters. Teneinde de decompositie, uitgaande van reflec
tiecoefficienten en area-parameters uit te voeren, is daarom allereerst de bestaande 
programmatuur gewijzigd in -RC-versiPs t.b.v. reflectiecoefficienten en -AR-versies 
t.b.v. area-parameters. Deze wijziging kwam neer op het toevoegen cq. verwijderen 
van transformatieroutines, die de verschillende parametersets in elkaar omrekenen. 
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4.3 Het uitvoeren van de decompositie 

M.b.v de programma's PHINEWRC/-AR wordt nu bet te decomponeren CVC
woord in LPC-vorm i~gelezen, de data getransformeerd tot de gewenste para
meterset en worden de weegfunkties cl>k(t) bepaald volgens de in paragraaf 3.2 
bescbreven metbode. De berekende ¢>-funkties worden opgeslagen in een FORTRAN
file (FORxxx.DAT). 
Uitgaande van deze weegfunkties worden nu m.b.v. de programma's 
EDITSPECRC/-AR de bijbeborende doelvektoren iik berekend volgens paragraaf 
3.3, waarna deze aan de betreffende FORTRAN-file toegevoegd worden. Bovendien 
wordt bij iedere doelvektor bet bijbeborende spectrum ( amplitude versus frequentie) 
berekend. Figuur 4.1 geeft een voorbeeld van de resulterende output van bet pro
gramma EDITSPECRC na analyse van de spraakuiting demobe (versie 2). Van on
der naar boven zijn acbtereenvolgens weergegeven : de tijdsas, uitgedrukt in frames, 
de golfvorm, beborende bij de spraakuiting, de gevonden weegfunkties cl>k(t) en de 
bijbeborende spectra. 
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·, --.......... ', ........ ..._ ........ __ \ 
·-.,... '\,. -.......... ·--....... --...... \ 

t1062 .SEG fr-a111es l- 7l ll-f·Hh-67 12:13:18 

Figuur 4.1: Voorbeeld van het resultaat van de analyse uan de spraakuiting 4 demobe" 
m. b. v. de temporele decompositietechniek {uitgaande van reflectiecoefficienten}. 

Om nu te kunnen beoordelen in boeverre inderdaad aan bet principe van tem
porele decompositie, waarbij de weegfunkties geassocieerd worden met fonetische 
klankuitingen, voldaan wordt, kan, uitgaande van de resultaten zoals in figuur 4.1, 
geteld worden boeveel weegfunkties er bij iedere fonetische klank gevonden worden. 
Is dit aantal gelijk aan 1, clan kan men concluderen, dat de methode inderdaad 
goed voldoet. Hiertoe worden in de golfvorm de fonetische klanken aangegeven door 
ze onderling te scheiden door vertikale strepen (zie figuur 4.1), waarna vervolgens 
voor iedere afzonderlijke klank bet aantal bijbeborende weegfunkties geteld wordt. 
Hierbij wordt bij de plofklanken /p/ en /b/ nog onderscbeid gemaakt tussen de stilte 
(occlusiegedeelte), aangegeven met index 1 en bet plofje, aangegeven met index 2. 

12 



Verder wordt de /d/-klank aan het begin buiten beschouwing gelaten. Zodoende 
zou het voorbeeld van figuur 4.1 leiden tot het volgende resultaat : 

klank: e m o bl b2 e 
aantal c/> - f unkties : 1 2 3 1 2 

Door zo alle CVC-woorden te analyseren, kan uiteindelijk voor iedere klank 
aangegeven worden hoe vaak deze door respectievelijk geen, 1, 2 of meer dan 2 
weegfunkties weergegeven wordt. 

4.4 Formantendiagram 

Ten behoeve van het maken van een vergelijking tussen de gevonden resulaten in 
de verschillende woorden voor een en hetzelfde foneem, worden de c/>-funkties in 
ieder woord "gelabeld" met een code, die aangeeft bij welk foneem ze behoren. Dit 
gebeurt m. b. v. het programma LABEL RC /-AR, dat na het "labelen" alle result a ten 
behorende tot een bepaald foneem in een zgn. foneemfile plaatst, zodat ze onderling 
vergelijkbaar worden. 
Aangezien met name klinkers gekarakteriseerd worden door een specifieke Jigging 
van de eerste twee formanten F1 en F2 (zie paragraaf 2.1), kan een bovengenoemde 
vergelijking gemaakt worden door uit de a-vektoren de formanten/bandbreedten te 
berekenen en vervolgens een correlatiediagram te bepalen, waarin F2 uitgezet wordt 
als funktie van F1 . Dit is gedaan voor de klinkerfonemen /a/ (notatie: a-m), /i/ (no
tatie: i-m), /o/ (notatie: o-m) en de "schwa", waarbij de laatste onderverdeeld is 
in de /e/-klank aan het begin van een CVC-woord (notatie: uel) en die aan het 
einde (notatie: ue2). Een voorbeeld van een dergelijk diagram is weergegeven in 
figuur 4.2. De mate van clustering hierin vormt een indicatie van de overeenkomst 
tussen de resultaten afkomstig uit de verschillende woorden. Daarom is een maat 
voor de spreiding van de resultaten t.o. v. bet gemiddelde berekend in de vorm van 
een gemiddelde-kwadratiscbe-afwijking s12 gedefinieerd als : 

✓-- -- -·-·· ·---·- -. ---· -. ---- ---- -- ----
I:f= 1 [(Fh - /1)2 + (F2i - /2)2] 

s12:= 
n - 1 

(4.1) 

waarbij n het totaal aantal resultaten bedraagt, Fh en F2i de coordinaten van bet 
i-de resultaat voorstellen en de gemiddelden /1 en /2 gedefinieerd zijn volgens : 

1 n 

/1 := · LF1; 
n i=l 

1 n 
/2 := - LF2; 

n i=l 

Bovendien is ook de standaarddeviatie in F1 respectievelijk 

2 1 ~ )2 
S1 := -- L..,(F1; - /1 

n - 1 i=l 

1 n 
s~ := L(F2; - /2)2 

n - 1 i=l 

(4.2) 

(4.3) 

F2 berekent volgens : 

( 4 .4) 

(4.5) 

Zowel /1, /2, sl, s2 als s12 zijn boven bet diagram, zoals in figuur 4.2, weergegeven. 
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Figuur 4.2: Voorbeeld van een Fi/F2 -diagram van het klinkerfoneem /a/ (uitgaande 
van reftectiecoefficienten). 

4.5 Resynthese 

Teneinde de resultaten, die de metbode van temporele decompositie levert voor 
verscbillende soorten uitgangsparameters, te vergelijken, kan ook nog bet geresyn
tbetiseerde spraaksignaal y(t) beluisterd worden. Dit signaal wordt verkregen door 
de weegfunkties <Pk(t) en de doelvektoren iik weer volgens (3.1) te "recomponeren" 
tot een spraaksignaal y( t), dat aid us een benadering vormt voor bet oorspronkelijke 
signaal y(t). 
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Hoofdstuk 5 

Resultaten en discussie 

5.1 De weegfunkties 

Uitgaande van reflectiecoefficienten respectievelijk area-parameters zijn de CVC
woorden volgens de in paragraaf 4.3 beschreven werkwijze geanalyseerd m.b.v. de 
temporele decompositiemethode. 
Een representatie van de resultaten, voor wat betreft de gevonden weegfunkties 
IPk(t), wordt gegeven door tabel 5.1 (area-parameters) en tabel 5.2 (reflec
tiecoefficienten). Hierin is per foneem weergegeven in hoeveel procent van de 
gevallen, waarin het betreffende foneem voorkomt, dit door 0, 1, 2 of meer dan 
2 weegfunkties beschreven wordt. Ter vergelijking zijn in tabel 5.3 analoge re
sultaten, uitgaande van log-area parameters opgenomen, verkregen uit eerder on
derzoek (ref. 8). (De /e/-klanken waren bij dit onderzoek niet in de analyse 
meegenomen). 
Uit tabel 5.3 blijkt dat, op het tweede gedeelte van de plofklanken na, in het meren
deel van de gevallen de diverse fonemen door een weegfunktie beschreven werden. 
Vooral de klinkers werden op een vergelijkbare wijze ontbonden. De resultaten van 
tabel 5.3 vormen daarom een redelijke bevestiging van het temporele decomposi
tiemodel, waarbij iedere fonetische klank geassocieerd wordt met een weegfunktie. 
Bestudering van tabel 5.1 (areas) levert daarentegen een minder goed resultaat. 
Hoewel de tweede gedeelten van de plofklanken hier blijkbaar eveneens een pro
bleem voor de temporele decompositiemethode vormen, vertonen de overige fone
men een ten dens om vaker door meer dan 1 weegfunktie beschreven te word en. 
Vooral de klinkers worden hier over het algemeen eerder door 2 dan door 1 weeg
funktie beschreven, evenals de in dit onderzoek eveneens geanalyseerde /e/-klank 
aan het einde van de CVC-woorden. Dit alles is een gevolg van het feit dat er bij 
de temporele decompositie uitgaande van area-parameters over de gehele spraak
uiting een groter aantal weegfunkties gevon,den wordt dan wanneer men uitgaat van 
log-area parameters. 
Tabel 5.2 laat zien dat deze situatie nog verslechterd wordt, indien uitgegaan wordt 
van reflectiecoefficienten. Terwijl nu voor de klinkers en de tweede /e/-klank het 
meest vaak 2 funkties gevonden worden, vertonen nu ook de medeklinkers en de 
/e/-klank aan het begin van de CVC-woorden een verschuiving naar meer gevonden 
weegfunkties per foneem. Vaak worden nu zelfs dermate veel weegfunkties gevonden, 
dat sommigen hiervan niet meer duidelijk met een bepaald foneem te associeren zijn, 
maar meer een overlap tussen twee fonemen beschrijven. 
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aantal gevonden weegfunkties 

beginfoneruen 0 1 2 >2 

e 85 15 

bl 58 42 
b2 83 17 
l 55 45 

m 8 42 50 
pl 58 25 17 
p2 33 67 

middenfonemen 

a 38 56 6 
l 53 40 7 
0 44 56 

eindfonemen 

bl 17 75 
b2 83 17 
l 91 9 

m 67 33 
pl 9 58 33 
p2 67 33 

e 2 36 58 4 

Tabel 5.1: Procentueel aantal gevallen, waarin een foneem door respectievelijk 0, 1, 

2 of meer dan 2 weegfunkties beschreven wordt {hor.}, weergegeven voor de verschil

lende fonemen {vert.}, uitgaande van area-parameters (4 7 stimuli). 
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aanta) gevonden weegfunkties 

beginfonemen 0 1 2 > 2 

e 66 32 

bl 46 46 8 
b2 51 49 
I 32 51 17 
m 33 45 22 
pl 47 27 26 
p2 23 77 

middenfonemen 

a 32 51 17 
1 29 67 4 
0 46 52 2 

eindfonemen 

bl 83 17 
b2 67 33 
I 57 43 
m 54 43 3 
pl 26 65 9 
p2 26 74 

e 45 54 1 

Tabel 5.2: Procentueel aantal gevallen, waarin een foneem door respectievelijk 0, 1, 

£ of meer dan £ weegfunkties beschreven wordt {hor.}, weergegeven voor de verschil

lende fonemen (vert.), uitgaande van refiectiecoefficiinten { 1,10 stimuli}. 
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aantal gevonden weegfunkties 

beginfonemen 0 1 2 > 2 

bl 74 26 
b2 40 60 
I 9 63 28 

m 42 50 8 
pl 76 18 6 
p2 44 56 

middenfonemen 

a 72 28 
l 2 76 22 
0 63 37 

eindfonemen 

bl 97 3 
b2 86 14 
I 3 94 3 
m 86 11 3 
pl 74 26 
p2 50 50 

Tabel 5.3: Procentueel aantal gevallen, waarin een foneem door respectievelijk 0, 1, 

2, of meer dan 2 weegfunkties beschreven wordt (hor.}, weergegeven voor de verschil
lende fonemen {vert.), uitgaande van log-area parameters (ref. 8} {1,40 stimuli). 
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Ter illustratie van bovengenoemde tendenzen, is in figuur 5.1 een voorbeeld gegeven 
van de gevonden weegfunkties in de uiting delabe, na decompositie uitgaande van 
respectievelijk log-araes, araes en reflectiecoefficienten. Duidelijk is hierin zichtbaar, 
dat er met areas en vooral met reflectiecoefficienten meer weegfunkties gevonden 
worden dan met log-areas. Figuur 5.2 laat zien dat er echter incidenteel ook uitzon
deringen voorkomen op deze tendens. 

r.c. 

ri. ..r------. ..,--... ,,-.....r-... .,,.....,_. _,,--.__ ""· 
/ \/ ~- \/ _I\..,_\/ ·v. /, \ _,. ,,-· \ -__..-· ·----...... ~- -.. ... ._...... ,,.. ·--..,,.· '- ', ar 

loga r. 

LAB2.SEG fr&11es 1 1- 71 9-0EC-86 14136116 

Figuur 5.1: Voorbeeld van de gevonden weegfunkties in de spraakuiting "delabe ", na 

decompositie uitgaande van respectievelijk log-areas, areas en reftectiecoifficienten. 

Ter verklaring van bovengenoemde verschillen in het aantal gevonden weegfunkties 
is in figuur 5.3 een voorbeeld gegeven van het gedrag van de verschillende para
metersets als funktie van de tijd (ref. 8). Hierin valt op dat de log-area parameters 
een grote onderlinge samenhang en een geleidelijke variatie in de tijd vertonen. 
Bij de area-parameters daarentegen is in aanzienlijk mindere mate sprake van een 
samenhang, terwijl de tijdsveranderingen veel abrupter en grilliger kunnen zijn met 
grote amplitudeverschillen. De reflectiecoefficienten vertonen slechts een zeer mini
male onderlinge samenhang en varieren zeer frequent met de tijd. Op grond van 
deze beschouwingen valt het te begrijpen, dat de temporele decompositiemethode, 
die immers uitgaat van het tijdsverloop van de 10 parameters, zoals weergegeven in 
figuur 5.3 en de berekening van de weegfunkties baseert op de onderlinge samenhang 
tussen deze parameters, tot verschillende aantallen weegfunkties leidt. 

5. 2 De doelvektoren 

Een ander belangrijk verschil tussen het gebruik van log-area parameters enerzijds 
en area-parameters respectievelijk reflectiecoefficienten anderzijds, uit zich bij de 
bepaling van de doelvektoren ak, Volgens het principe van temporele decompositie 
wordt het spraaksignaal namelijk ontbonden in een produkt van weegfunkties en 
doelvektoren (zie paragraaf 3.2). Vanwege bet per definitie dimensieloze karakter 
van de weegfunkties, moet de dimensie van de doelvektoren dus overeenkomen met 
de dimensie van de parameters, waarin bet spraaksignaal uitgedrukt wordt. Voor de 
componenten aik van de doelvektoren gelden daarom dezelfde fysiscbe voorwaarden 
als voor de akoestische parameters : uitgaande van area-parameters moet gelden 
aik 2". 0 en uitgaande van reflectiecoefficienten : -1 ~ aik ~ l. 
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Figuur 5.2: Voorbeelden van uitingen waarvan de resultaten afwijken van de in de 
tekst genoemde ten dens. In de uiting "delope" (boven) blijkt de decompositie met 
log-areas meer weegfunkties te vinden dan met areas, terwijl in de uiting "depibe" 
( onder} er met areas meer funkties gevonden worden dan met reftectiecoefficienten. 

Aangezien de doelvektoren berekend warden aan de hand van een minimalisatiepro
ces (zie paragraaf 3.3), kan bet nu voorkomen, dat deze berekening resulteert in 
waarden voor ail:, die buiten bet genoemde fysisch vereiste domein liggen. Zowel bij 
de areas als, in iets mindere mate, bij de reflectiecoefficienten blijkt dit incidenteel 
voor te komen. Hoewel de overschrijdingen over de domeingrenzen hierbij redelijk 

beperkt blijven, heeft dit toch enkele ongewenste consequenties. 
Allereerst ontstaat er nu een tegenspraak met bet uitgangspunt, bet temporele de

compositiemodel. Aan de berekende a-vektoren, die componenten bevatten, welke 
buiten de domeingrenzen liggen, is niet meer een fysische betekenis toe te kennen 
in de vorm van een articulatorische doelpositie van de mond-keelholte , terwijl dit 

juist een van de belangrijkste uitgangspunten van bet model is. 
Ten tweede blijkt bet, met name bij de area-parameters, tengevolge van de niet
reguliere waarden van de a-vektoren, niet mogelijk te zijn in deze gevallen uit de 
a-vektoren de formanten en band breed ten te berekenen. 

Ten derde ontstaan er problemen bij de resynthese van bet spraaksignaal y(t) uit de 

berekende weegfunkties <Pk ( t) en de doelvektoren iik, doordat hierbij componenten 
y;(t) kunnen ontstaan, die eveneens buiten bet vereiste domein liggen. 
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Figuur 5.3: Voorbeeld van het gedrag van de verschillende parametersets als funktie 
van de tijd voor de spraakuiting "de babe". 



Hoewel uitvoerige luisterexperimenten, teneinde de kwaliteit van de geresyn
thetiseerde spraaksignalen te beoordelen, geen onderdeel vormden van dit stage
onderzoek, kan toch v.ermeld worden dat overschrijdingen van de domeingrenzen 
door de componenten Yi(t) tot slechtere spraakkwaliteit leidt of soms zelfs resyn
these onmogelijk maakt. 
Aangezien log-area parameters geoorloofd zijn alle mogelijke waarden aan te nemen, 
treden voor wat betreft de hieruit berekende a-vektoren ( en eventueel het geresyn
thetiseerde signaal) bovenstaande complicaties niet op. 

5.3 Formantendiagrammen 

Uitgaande van de a-vektoren zijn, op de in paragraaf 4.4 beschreven wijze, de for
mantendiagrammen ( F2 versus Fi) bepaald voor de klinkerfonemen /a/, /i/ en / o / 

en voor de "schwa" aan het begin respectievelijk het einde van de CVC-woorden. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in de figuren 5.4 t/m 5.8 . leder figuur bevat de 
berekende diagrammen uitgaande van respectievelijk area-parameters (linksboven) 
en reflectiecoefficienten ( rechtsboven). Ter vergelijking zijn (Iinksonder) tevens de 
diagrammen uitgaande van log-area parameters opgenomen (verkregen uit eerder 
onderzoek, ref. 8). Bovendien is telkens rechtsonder het diagram weergegeven, dat 
bepaald is uit de originele A/P-files van de CVC-woorden, door in ieder CVC-woord 
waarin de betreffende foneemklank voorkomt, ter plaatse van het midden van deze 
foneemklank de formanten/bandbreedten te berekenen. Dit laatste diagram repre
senteert zodoende de voor de spreker van de woorden karakteristieke Jigging van de 
formanten. 
Zoals reeds eerder vermeld is, leverde met name de analyse uitgaande van re
flectiecoefficienten soms weegfunkties, die eerder een overlap tussen twee fonemen 
beschrijven clan een bepaald foneem representeren. De uit dergelijke weegfunkties 
berekende formanten F 1 en F2 introduceren daardoor een extra grote spreiding in 
het formantendiagram van het foneem waartoe ze gerekend worden. Ter verkrijging 
van een reeler resultaat zijn deze "overlap" -gevallen daarom uit de diagrammen a 
(areas) en b ( reflectiecoefficienten) verwijderd. 
Bovendien bevatten zowel de diagrammen a (areas), b (refl.coeff.) als c (log-areas) 
slechts de resultaten afkomstig uit die CVC-woorden, waarin het betreffende foneem 
slechts door een weegfuktie beschreven wordt, overeenkomstig het temporele decom
positiemodel. 
Uit een bestudering van de figuren 5.4 t/m 5.6 (klinkerfonemen /a/, /i/ en /o/) 
mag geconcludeerd worden dat de ligging van de formanten Fi en F2 in respec

tievelijk de gevallen a, b, c en d binnen de weergegeven spreidingen ( s1, s2, s12) goed 
overeenkomt. 
Ook bij de twee /e/-klanken (figuur 5.7 en 5.8) is dit het geval. Vergelijkt men echter 
de begin-/e/-klank en de eind-/e/-klank onderling (figuur 5.7 en 5.8 onderling), clan 
lijkt hier we) sprake te zijn van een klein verschil in formanten]igging (met name de 
F2 ), hoewel dit verschil niet significant blijkt te zijn. Uit de figuren 5.7d en 5.8d 
blijkt echter dat de oorsprong hiervan niet in de temporele decompositiemethode 
cq. de parametersetkeuze gezocht moet worden, maar dat het verschil kenmerkend 
is voor de spreker. 
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Figuur 5.4: Formantendiagram van het klinkerf oneem /a/. a) uitgaande van area-parameters 
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Figuur 5.5: Formantendiagram van het klinkerfoneem /i/. a} uitgaande van area-parameters 

b) uitgaande van reftectiecoiifficiiinten c} uitgaande van log-area parameters d} uitgaande van 

de originele spraakuiting 



0-1.- l.dol r1 - 111 ■I - 39 ■ 12 - 62 6-JUL-B7 o-,.-1 .dol r1 - 387 ■I - 84 ■ 12 - 115 6-.ll.-87 

r2 - 853 .2 - 18 r2 - 718 ■2 - 79 

i i 

i i 
0 0 

~ ~ 
N N 
r r 
N N 
.... 0 i...o 

§ ~ 

0 0 

~ 0 
~ 0 0 

00 ft 
0 

0 8P 
D 0 0 0., 0 

Ii Ii 0 d' 
Do 

~- --, 
100.0 llll.0 5111.0 700.0 IIIO.O 11111.0 lllll.O 1500.0 100.0 llll.0 500.0 7111.0 91111.0 1100.0 lllll.0 15111.0 

rllhz I rt lhzl 

o-.01 .dol rt - 407 ■ I - 32 ■ 12 - 59 6-..lll.·87 oec:hl.dol rt - 440 ■ I - JO ■ 12 - 43 6-.ll.-87 

r2 - 767 .2 - so r2 - 847 .2 - JI 

i i 

i i 
0 0 

i ~ 
N N 
r r 
N N .... ~ i...o 

~ ~ 

0 D 

~ ~ 
.,00 

0 

004( 0 D 

Ii cl' Ii -r----,--·-- - --,------·- ~ ---·--, 
100.0 lllJ.0 5111.0 711J.0 IIIO.O 1100.0 lllll.0 15111.0 100.0 lllJ.0 5111.0 7111.0 1111.0 1100.0 lllll.0 151111.0 

rtlhzl rt lhzl 

Figuur 5.6: Formantendiagram van het klinkerfoneem /o/. a) uitgaande van area-parameters 
b} uitgaande van refiectiecoifficiinten c) uitgaande van log-area parameters d} uitgaande van 
de originele spraakuiting 



i 

i 
0 

~ 
N 

:t: 
N 
i..o 

~ 

0 

~ 
0 

l1 

uel-1.dol r1 - 349 el - 81 •l2 • 154 6-JUL-87 uel-1 .dol rt - 301 .1 - 56 1112 - 144 

r2 - 1172 .2 - 130 r2 - 1137 ■2 - 133 

i 

i 0 

0 

0 ~ 
0 0 0 

N 0 
~ 

0 :t: +. 0 0 0 d'So 0 N 
i..o 

~ ofi • 0 00080 0 

(9 0 O O 
0 o 

0 
O ocJJO 

0 
0 

~ 
0 

------r- -------, ---- -r-----, l1 ----r-
11111.0 lllll.0 500.0 700.0 900.0 1100.0 llCIII.0 1500.0 100.0 lCIII.0 500.0 700.0 aJ.0 1100.0 

f I lh, I 

i 

i 

N 
i..o 

~ 

uelechl rt - 347 

r2 - 1167 

0 

.oo 0 

0 ,aa, 

■ I - 37 ■ 12 • 97 

■2 - 89 

0 

--i-----~--~--~~--~---~--
11111.0 lDO.D 500.D 700.o m,.o 1100.D 

fllhzl 

fl lhzl 

I-JUL-87 

-r----i 
llCIII.0 1500.0 

Figuur 5.7: Formantendiagram van het klinkerfoneem /e/. (aan begin van CVC-woord}. a} uit
gaande van area-parameters b) uitgaande uan reflectiecoefficiintcn c} uitgaande van de originele 

spraakuiting 

6-JU.-87 

-,--------, 
llCIII.0 1500.0 



i 

i 
0 

~ 
N 

:i:: 

N 
~o 

~ 

0 

~ 
0 

i 

ue2-I .dol r1 - JSI .1 - 86 .12 - 19J 6-JUL-87 ue2-1 .dal rt - J81 .1 - 86 .12 - 212 

r2 - 1220 .2 - 172 r2 - 1191 •2 - 226 

i 

i 
0 

~ 0 

N 
:i:: 

0 
0 N 0 0 

0 
~o 

1000 0 
0 § 00 

0 00 
<D 

0 0 0 OD • 0 ., 'la, 0 
0 0 0 

D 0 

0 0 00,!Jro~,O 0 

0 D 0 

~ 
o 0 o o o 

D 
0 Cl) 

Oo 
O D 

0 

8 0 
0 

i 0 
~- -- ----r-------~----·- r· -- ·--r--------, 

100.0 Dl.0 5111.0 :IIJD.0 ..,_o 1100.0 1]00.0 15111.0 100.0 Dl.0 5111.0 :IIJD.0 ..,_o 1100.0 
fl lhzl 

N 
:i:: 

i 

N 
~o 

§ 

0 

i 

rllhz I 

ue2ec:hl r1 - 107 .1 - 60 ■ 12 - 172 I-JUL-87 

r2 - 1212 s2 - 161 

0 

0 

---~-------,------------r----~- --~--------r------. 
100.0 Dl.0 500.0 700.0 !IJIJ.O 1100.0 IDl.O l!IOO.O 

fl lhz I 

Figuur 5.8: Formantendiagram van het klinkerfoneem /e/ (aan einde van CVC-woord). a) uit
gaande van area-parameters b) uitgaande van reflectiecoefficiiinten c) uitgaande van de originele 

spraakuiting 

6-JUL-87 

IDl.0 1500.0 



Hoofdstuk 6 

Conclusies 

Zowel uitgaande van area-parameters als uitgaande van reflectiecoefficienten blijken 
er duidelijk meer weegfunkties per foneem gevonden te warden dan bij eerder onder
zoek uitgaande van log-area parameters het geval was. De oorzaak hiervan ligt niet 
in het temporele decompositiemodel zelf, maar in het tijdsverloop en de onderlinge 
afhankelijkheid van de parameters. Het feit dat het een lineair model betreft, blijkt 
te leiden tot de voorwaarde, dat de parameters, waarin het te decomponeren sig
naal uitgedrukt wordt, oak een lineaire samenhang moeten vertonen. Niet-lineaire 
transformaties naar andere parameters moeten daarom vermeden warden. 
Verder blijkt een keuze voor een set parameters (zoals areas resp. reflec
tiecoefficienten), die aan bepaalde fysische voorwaarden gebonden zijn, ongewenste 
complicaties bij de berekening van de a-vektoren tot gevolg te hebben. Een mo
gelijke oplossing voor dit probleem zou eventueel verkregen kunnen warden door 
de betreffende voorwaarden in de decompositiemethode te verwerken, zodat niet
reguliere waarden niet !anger als oplossing geldig zijn. 
Tenslotte blijkt de ligging van de eerste twee formanten binnen ( de overigens vrij 
grate) spreiding voor de verschillende parameterkeuzen goed overeen te komen. 
Samenvattend kan zodoende als eindconclusie gesteld warden, dat de tem
porele decompositiemethode uitgaande van area-parameters respectievelijk reflec
tiecoefficienten een beduidend slechter resultaat oplevert dan uitgaande van log
area parameters, hoewel de resultaten zeker niet in tegenspraak zijn met dit model. 
Verder onderzoek naar andere parameters is dan ook wenselijk, waarbij vooral de 
onderlinge lineaire samenhang een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn. 
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