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1 Inleiding 

1.1 Doel van het college 

Het doel van het college spraaktechnologie is een inleiding te geven in zowel 
de taalkundige en fonetische als technische achtergronden van de spraak
technologie. Spraaktechnologie wordt hier opgevat als het nuttig maken, in 
praktische toepassingen, van fundamentele inzichten in spraak en spraakcom
municatie. Voorbeelden daarvan vinden we bij zuinige codering en opslag van 
spraak in bijv. sprekende hulpmiddelen voor niet sprekende gehandicapten. 
Dit college legt de nadruk vooral op de inzichten die nodig zijn voor het 
maken van kunstmatige spraak vanuit tekst (bijv. een 'leesmachine' voor 
blinden, met gewone spelling als invoer). 

1.2 Achtergrondliteratuur bij het college 

1.2.1 Boeken 

Collier R., Droste F .G.(198O) Fonetiek en fonologie, Acco, Leuven. 

Enden A.W .M . van den, Verhoeckx N.A.M. (1987) Digitale signaalbewer/cing, Delta 
Press BV., Amerongen. 

Fant G. (1970) Acoustic theory of speech production, Mouton, 's-Gravenhage. 

Flanagan J .L. (1972) Speech anal11sis, s11nthesis and perception, 2e druk, Springer 
Verlag, Heidelberg . 

Holme~ .J.N . (1988) Speech Synthesis and Recognition, Van Nostrand Reinold, Wok
ingharn, Berkshire , U .K . 

Hess W. ( 1983) Pitch det erminrition of speech signals, Springer verlag, Heidelberg. 

Lerl W .A. (1980) Trends in s71eech recognition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey. 

Marke] .J.D., Gray A.H. ( 1976) Linear prediction of speech, Springer Verlag, Heidel
hcrg . 

Nooteboom S.G., Cohen A. (1984) Spreken en verstaan, 2e druk , Van Gorcum, As
sen . 

Rabiner L.R. , Schafer R . W . ( 1978) Digital processing of speech signals, Prentice 
Hall , Englewood Cliffs, New J ersey. 

Sickert K . (1983) A utomatischc Spracheingabe und Sprachausgabe , Markt & Technik 
Verlag, München-Haar . 

Witten I.H. (1 982) Princzples of computer speech, Academie Press, London. 

1.2.2 Tijdschriften 

Journa! of the Acoustical Society of America (speech communication) 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signa) Processing, ASSP 

ICASP (Intern. Conf. on Acoustics and Speech Processing)-proceedings 

AT&T Technica) Journal , het vroegere Bell System Technica! Journal 
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Speech Communication 

Journal of Phonetics 

Language and Speech 

Perception and Psychophysics 

Phonetica 

Speech Technology 

1.3 Lijst van fonemen met de gebruikte symbolen 

NEDERLANDSE KLINKERS NEDERLANDSE MEDEKLINKERS 

Foneem Klank Voorbeeld Foneem Klank Voorbeeld 

/i/ (i] (zik] ziek /p/ (p] (pak] pak 

[ i:] (zi :r] zier /b/ (b] (bak] bak 

/y/ (y] (dyw] duw /tl [ t] (tak] tak 

(y :] (dy: r] duur /d/ [d] (dak] dak 

/u/ [u] [buk] boek /k/ [k] [kuk] koek 

(u :] (bu :r] boer /g / [g] [zagduk] zakdoek 

/1/ [ 1] [la nt] kind /f/ (f] (fns] fris 

/e/ [e.] [ ve .1] veel /v/ [v] [vis] vi~ 

/c/ [~] [bct] bed /sf (s] (s:,ms] soms 

/a/ [a.] (ma.n] maan /z/ [z] [z:,n] zon 

/0/ [0 .] [d0.k] deuk /x/ [x] [xa.:,s] chaos 

/re/ (re] [bres] bus Ivf [y] [yrel] gul 

/of [o.] [ro.t] rood /m/ [m] [mreys] mui~ 

/:,/ (:,] [f;Jt] rot /n/ [n] [ny] nu 

/af (a] (man] man lrJI [ rJ] [z:,rJ] zong 

/c :/ [c :] [militc :r] militair /1/ (1] (larJ) lang 

/Cl! :/ (re:] [frre :la] freule /r/ (r] (ro .t] rood (tong-r) 

/:,: / (:, : J (b :r] corps /R/ (R] [Ro.t] rood (huig-r) 

/ei/ (ei] [cis] ij s /f I [f] (mcifa] meisje 

/rey / (rey] (ha:ys] huis /3/ (3] (yara.3a] garage 

/:,u/ (:,u] l S;)US] saus /j/ u] LJ:,rJ] jong 

M [a] (da] de /w/ (w] (wa :r] waar ( Z-Ndl) 

(11] (va :r] waar (N-Ndl) 

/h/ [h] (hrelp] hulp 
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1.4 Verantwoording 

Bij het samenstellen van deze syllabus is dankbaar gebruikt gemaakt van het 
boek 'Spreken en Verstaan' (Nooteboom en Cohen, 1984). De hoofdstukken 
3 tot en met 7 zijn daaruit, grotendeels letterlijk, overgenomen. Hoofd
stuk 2 is een weergave van de aantekeningen van de twee inleidende colleges 
spraaktechnologie, in 1987 gegeven door S.G. Nooteboom. Hoofdstuk 13 is 
samengesteld door H.C . van Leeuwen , hoofdstuk 14 door J .'t Hart, en hoofd
stuk 15 door L.F . Willems . De overige hoofdstukken zijn geschreven door 
L.L.M . Vogten. 
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2 Samenhang tussen schrift, klankstruktuur 
van taal, en spraakgeluid 

2.1 Schriftsoorten 

1: Woordschrift (bijv. Ch inees, Japans-Kanji): 

- één teken per woord 
- nauwe band met betekenis 
- geen of zwakke band met klankvormen 
- weinig redundant, dus niet goed bestand tegen verminkingen. 

2: Lettergreepschrift (bijv . Japans-Katagana, modern Hebreeuws, Ara-
bisch): 

- één teken per lettergreep of syllabe 
- geen band met betekenis 
- sterke band met klankvormen 
- niet erg redundant. 

3: Alfabetisch schrift (bijv. Gr ieks, Russisch, moderne westerse talen): 

- één teken per foneem 
- geen band met betekenis 
- nauwe band met klankvormen 
- zeer redundant. 

2.2 Enkele taalkundige begrippen 

Fonemen zijn betekenis-onderscheidende spraakklanken (klinkers en mede
klinkers) van een taal. We zeggen dat twee hoorbaar verschillende 
sp raakklanken realisaties zijn van twee verschillende fonemen wanneer er bij 
vervanging van de ene spraakk lank door de ander een ander woord ontstaat. 
Voorbeeld: als we de / t / van "tak" vervangen door een /d/ krijgen we een 
ander woord: "dak". Maar als we die /t/ zoals uitgesproken door een Bra
bander vervangen door de, hoorbaar anders klinkende, /t/ zoals gesproken 
door een Groninger, krijgen we niet een ander woord. Daarom zeggen we 
dat die twee t's verschillende realisaties zijn van hetzelfde foneem /t/. We 
schrijven fonemen in het algemeen met fonetische letters (symbolen) tussen 
schuine strepen dus bijv. / to.k / . 

Wanneer we aandacht vragen voor de realisaties van fonemen schrijven 
we ze tussen vierkante haken, zoals [tak] en [tt'ak ] voor resp. de Brabantse 
en de Groningse uitspraak. Die subfonemische rea li sati es van een foneem 
noemen we de allofon en van dat foneem. Wc 011d<!rschciden: 

- dialectgebonden allofonen: bijv. de Groningse [t~] van /t/ 
- sprekergebonden allofonen: bijv. een gesliste [ 8] van /s/ 
- ' .1 .!"ije allofonen: bijv. [a.] versus [a] in de eerste lettergreep van "banaan" 
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- contextgebonden allofonen: bijv. [s] van "huis" versus [S] van "huisje". 

Mor/ emen zijn de kleinste betekenisdragende delen van woorden. Zo 
bestaat "belasting" uit drie morfemen: be+last+ing. We onderscheiden 
stammorfemen (last, loop, man, goed), voorvoegsels (be-, ver-, on-, ge-) en 
achtervoegsels (-lijk, -baar, -e, -er, -je). Ook kunnen we onderscheiden tussen 
vrije morfemen, die zelf ook als woord kunnen voorkomen, en gebonden mor
femen die niet als woord kunnen voorkomen. 

2.3 Samenhang tussen alfabetische spelling en de 
klankvormen van woorden 

Omdat in een alfabetische spelling letters in het algemeen corresponderen 
met klinkers en medeklinkers van de taal, is er een betrekkelijk nauw verband 
tussen de spelling en de klankvormen van woorden. Toch zijn er ook veel 
afwijkingen van zo'n nauw verband. Dat komt o.a. doordat de spelling 
beheerst wordt door drie vaak onderling strijdige principes: 

2.3.1 Het fonologisch principe 

Dit geeft aan dat met iedere letter een foneem (klinker of medeklinker) cor
respondeert en dat eenzelfde letter altijd met hetzelfde foneem overeenkomt. 
Dit is het basisprincipe van ieder alfabet en wordt daarom ook wel het alfa
betisch principe genoemd. 

2.3.2 Het morfologisch principe 

Dit zegt dat ieder morfeem (betekenisdragend woorddeel) altijd op dezelfde 
wijze wordt gespeld, ongeacht verschillen in uitspraak. Volgens dit principe 
schrijven we "goed, hoed, rob, lopend" in plaats van "goet, hoet, rop, !opent" 
vanwege de vormidentiteit met "goede, hoeden, robben, lopend" (maar niet 
"vaaz" voor "vaas"). Denk ook aan werkwoordsvormen: "ik word, hij wordt" 
naar analogie van "ik breek, hij breekt" (maar niet "hij haatt") en aan 
"praatte, raadde" naar analogie van "lokte, haalde". Door ( overigens niet al
tijd systematische) toepassing van het morfologisch principe komt de spelling 
verder van de uitspraak te staan. 

2.3.3 Het etymologisch principe 

Hierdoor blijven in de spelling van woorden elementen bewaard uit het 
verleden van de taal, of van de herkomst van woorden uit een andere taal, 
zonder dat dit nog correspondeert met de uitspraak van die woorden. bijv. 
"wij, wei, gauw, goud, synthese, journaal, guerilla". 

Andere oorzaken van afwijkingen van het alfabetisch principe: 
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- gebrek aan letters. Het Nederlands kent 40 fonemen en maar 26 letters. 
Vandaar spellingen als "ie, oe, ee, aa, oo, eu, ch". 

- woordschrift-elementen: "1, 2, 3, %, +, -, fl." enz. 
- afkortingen: "TUE, KLM, VPRO, ABVA/KABO" enz. 

Door het ontbreken van een een-op-een relatie tussen letters en fone
men {of allofonen) is onze gewone spelling geen goed instrument voor het 
afbeelden van de klankvormen van woorden. Vandaar de behoefte aan een 
fonetisch schrift. 

2.4 Fonetisch schrift 

Bij fonologische transcripties wordt één symbool per foneem gebuikt, met 
voorbijgaan aan subfonemische verschijningsvormen van fonemen. 

Bij fonetische transcripties gebruikt men één symbool per allofoon. Daar
bij worden subfonemische verschijningsvormen van fonemen weergegeven tot 
in een mate van detail die gewenst is voor een bepaald doel. 

Voor beide transcripties wordt meestal gebruik gemaakt van symbolen 
van het fonetisch alfabet, aanbevolen door de International Phonetic As
sociation IPA. Maar wezenlijk is dat niet; iedereen is vrij om zijn eigen 
inventaris van symbolen te definiëren. Dat gebeurt dan ook nog al eens, 
omdat de meeste computersystemen slechts een beperkte verzameling karak
ters kennen, zodat het gebruik van het IPA alfabet niet mogelijk is. Bij het 
definiëren van een verzameling fonologische of fonetische symbolen voor een 
bepaald doel {bijv. tekst-naar-spraak-systemen), doet men er goed aan de 
herkenbaarheid en leesbaarheid van de symbolen in de gaten te houden en 
ieder symbool te definieren in termen van de IPA symbolen, zodat de band 
met de internationale afspraken over het gebruik van fonetische symbolen 
bewaard blijft. 

In een fonologische of fonetische transcriptie worden niet alleen de fone
men of spraakklanken van de klankvormen van woorden weergegeven, maar 
ook de positie van de woordklemtoon, bijv. "kanon" /ka1 nJn/ versus "canon" 
/'kan-::, n/. Voor een meer gedetailleerde bespreking van principes en sym
bolen van het internationale fonetisch alfabet verwijzen we naar hoofdstuk 1 
van Nooteboom en Cohen {1984). 

2.4.1 Bruikbaarheid en beperkingen van het fonetisch schrift 

Wanneer we automatisch tekst willen omzetten in kunstmatige spraak, lopen 
we bijvoorbeeld op tegen het probleem dat eenzelfde letter sterk verschillende 
'klankwaarden' kan hebben, bijv. in het woord "element" /el-.'mtnt/. Wat 
we ook verder doen, de meerduidigheid van de letter e (en van vele andere 
letters) moet eerst opgelost worden, voordat we tot kunstmatige spraak kun
nen bmen. Zo'n tekst-naar-spraak-systeem zal dus altijd op zijn minst een 
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vertaalslag moeten bevatten van conventionele spelling ("element") naar uit
spraak in termen van bijv. een fonetische transcriptie (/ela'mE nt/). Hierop 
komen we later in dit co llege nog terug. 

Een volgende stap zou moeten zijn om de fonetische transcriptie te 
vertalen in spraakgeluid. Helaas bestaat er nog een grote afstand tussen 
een fonetische transcriptie, zelfs wanneer die heel nauwkeurig is, en het 
spraakgeluid. Dat komt o.m. doordat: 

1: Fonetische symbolen discrete, op elkaar volgende, eenheden zijn . 
Spraak is echter een continue stroom van geluid waarin niet zo maar 
grenzen te trekken zijn tussen opeenvolgende spraakklanken. 

2: Spraak een aantal, voor de waarneming belangrijke, eigenschappen 
heeft die niet in een fonetische transcriptie vastgelegd kunnen worden, 
bijv. 

- de overgangen van de ene spraakklank naar de volgende 
- de gevolgen van de i11vloeclcn die op elkaar volgende spraakklanken 

uitoefenen op elkaars uitspraak 
- de gevolgen van tempo en tempowisselingen 
- toonhoogte en toonhoogtefluctuaties die samenhangen met de 

zinsmelodie. 

Voor de spraaktechnologie 1s het van groot belang om het fysische 
spraakgeluid beheersbaar te maken en te begrijpen wat de samenhang is 
tussen taal en waarneembare fysische eigenschappen van spraak. Hieraan zal 
in het vervolg van dit co llege veel aandacht hesteed worden. 
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3 Fysica van de spraakproduktie 

Fysisch gezien zijn spraakklanken luchtdrukveranderingen die teweeg wor
den gebracht door de spraakorganen. Door het passeren van een of meer 
vernauwingen raakt de luchtstroom uit de longen hoorbaar in trilling en 
het geluidsspectrum dat daarbij ontstaat wordt gefilterd door de akoestische 
eigenschappen van het spraakkanaal. Bij het produceren van spraakklanken 
spelen een groot aantal organen en spieren een rol. 

3.1 De spraakorganen 

Fig . 1 geeft een overzicht van de voornaamste organen die bij het spreken 
betrokken zijn. Die organen hebben in eerste aanleg een heel andere funktie . 
De rol die ze in het spreken vervullen is daar pas in een laat stadium van 

z a chte 
geh emelte 

t ong b ee n - - -

strot klepj e - --- -

ringv o rmig 
kraakbeen 

,--:,a,.....-.~~~ - - neus hol te 

hard e 
· · - -- gehemelte 

tong 

stembanden 

lucht piji:: 

- - l ong 

borstbeen 

Fig . 1: Sc hematische voors te llin g van dr hr lang ri_i kste o rganen d ie bij 

het spreken betrok ken zijn . 

de evo lutie bijgekomen als ee n secondaire funk tie. De longen dienen vooral 
om het bloed va n koo lzuur te zuiveren e11 van zuurstof te voorzien. Daar
voor is ad" mhaling nod ig , via de luchtwegen . Voor het spreken levert een 
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gewijzigde vorm van ademhalen de voornaamste energiebron. Het strotte
hoofd beschermt de luchtwegen tegen passerend voedsel bij het slikken, maar 
is daarnaast geëvolueerd tot een fijn regelbaar instrument voor het omzetten 
van de luchtstroom uit de longen tot een hoorbare trilling, met nauwkeurig 
bestuurbare toonhoogte. De mond-, keel- en neusholte zijn van huis uit be
trokken bij de ademhaling. De mondholte met tanden en tong zijn tevens van 
belang voor het innemen van voedsel, de neus voor het ruiken en het zachte 
verhemelte met de huig dient om bij het slikken de neusholte af te sluiten 
van de mondholte. Bij het spreken zijn de holtes boven het strottehoofd van 
groot belang omdat er op verschillende plaatsen afsluitingen gemaakt kun
nen worden, waardoor tijdelijk de luchtstroom uit de longen geblokkeerd kan 
worden, en omdat ze ook op andere manieren van vorm kunnen veranderen, 
waardoor een grote verscheidenheid aan spraakklanken gemaakt kan worden. 

Bij het spreken is een zó groot aantal spieren betrokken dat het ondoenlijk 
is om ze hier alle op te noemen, laat staan te bespreken. We kunnen ruwweg 
onderscheiden tussen de ademhalingsspieren, de spieren in het strottehoofd, 
waarvan de belangrijkste de stembanden zijn, en de spieren die betrokken zijn 
bij de vormveranderingen van de mond-keelholte, waarbij de spieren in de 
tong een belangrijke plaats innemen. Tijdens het spreken wordt het samen
trekken en ontspannen van deze spieren bestuurd door middel van zenuw
commando's die vanuit de hersenen langs motorische zenuwen de spieren 
bereiken. Wij zullen ons hier verder beperken tot de standen en bewegingen 
van de spraakorganen, en niet ingaan op de wijze waarop die standen en be
wegingen worden voortgebracht via zenuwcommando's en het samentrekken 
van de spieren. 

3.2 Luchtstroomprocessen 

Bij het normale spreken wordt de naar buit.en stromende lucht in trilling 
gebracht. Men zou het spreken kunnen beschouwen als een gewijzigde vorm 
van ademhalen. Het normale ademhalen vindt plaats door de inhoud van de 
borstholte groter en kleiner te maken. Bij het inademen wordt door akties 
van het middenrif en/of de borstkasspieren de inhoud van de borstholte groter 
gemaakt, waardoor de luchtdruk in de longen lager wordt dan de luchtdruk 
buiten de ademwegen. Hierdoor stroomt de lucht van buiten naar binnen. 
Wat betreft het uitademen kunnen we onderscheid maken tussen passief en 
aktief uitademen. Bij het passief uitademen worden de inademingsspieren 
ontspannen waardoor het gewicht van de ribben en de eigen elasticiteit van de 
longen de lucht uit de longen doen stromen. Bij het. aktief 11itademen wordt, 
door samentrekking van de buikspieren en /or t.11ss<'1trib::; picrcn de inhoud va.n 
de borstkas kleiner gemaakt, waardoor de lucht in de longen naar buiten 
wordt gedrukt. 

Bij gewoon rustig ademhalen is de tijd van inademen ongeveer even lang 
als de tijd van uitademen: de verhouding tussen de tijd van inademen en 
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de hele ademhalingscyclus ligt dan tussen 0.4 en 0.45. Deze verhouding 
verandert radicaal bij het spreken. Dan gebruiken we slechts 1/6 van de 
duur van de ademhalingscyclus om in te ademen. We nemen daarbij in het 
algemeen een veel grotere hoeveelheid lucht in dan bij gewoon ademhalen. 
Spreken doen we tijdens het uitademen. De luchtinhoud van de longen wordt 
dan zorgvuldig onder controle gehouden door de buikspieren, middenrif en 
ribspieren. Door het langzaam en gecontroleerd kleiner laten worden van 
de borstkas wordt de lucht naar buiten gedreven. Wanneer er nu ergens 
een belemmering voor de uitstromende lucht aanwezig is zal er een overdruk 
ontstaan door deze belemmering. Het luchtdrukverschil tussen de ruimtes 
onder en boven zo'n vernauwing of afsluiting levert de energiebron voor het 
spreken. 

3.3 Stemgeving in het strottehoofd: eerste geluidsbron 

De stemgeving komt tot stand in het strottehoofd (larynx). Dat is een nogal 
ingewikkeld orgaan bestaande uit kraakbeen en spieren, dat zich bovenop 
de luchtpijp bevindt (Fig. 2). Het strottehoofd heeft een belangrijke funktie 
bij het voortbrengen van geluid en vooral van spraakgeluid. De stembanden 

schildkraakbeen 

---- bovenkant luchtpijp ---
Fig. 2: De voornaamste kraakbeenderen van het strottehoofd, met de 
bovenkant van de luchtpijp, van voren gezien . 

vormen de voornaamste (maar niet de enige) geluidsbron. Het strottehoofd 
bestaat in hoofdzaak uit twee grote kraakbeenringen, het ringvormige kraak
been (cricoïd}, en daar bovenop het schildvormige kraakbeen (thyroïd}. De 
voorkant van het schildvormige kraakbeen vormt de zgn. adamsappel. De 
twee kraakbeenringen kunnen ten opzicht van elkaar bewegen: het hele strot
tehoofd kan bewegen ten opzichte van het zich daarboven bevindende tong

been (hyoïd). De voornaamste kraakbeendelen van het strottehoofd zijn in 
vooraanzicht schematisch weergegeven in Fig. 2 en in zij-aanzicht in Fig. 3.De 
stembande!! zijn twee stevige spierbanden die lopen van de binnenvoorkant 
van het schildvormige kraakbeen (dus van de binnenkant van de adamsap
pel) naar de twee bekervormige kraakbeentjes (arytenoïden), die zich op de 
achterkant van het ringvormige kraakbeen bevinden. Deze bekervormige 
kraakbeentjes kunnen, bestuurd door verschillende paren spieren, van elkaar 
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tong 

2 

1 

slokdarm 

Fig. 3: Het strottehoofd, met de bove11ka11t van de luchtpijp van opzij 
gezie11. 1) strotklepje (epiglottis); 2) adamsappel; 3) schildvormig kraak
been ( thy roïd) ; 4) stembanden; fi) bekervormige kraak beentjes ( ary
tenoïden) ; 6) ringvormig kraakbeen (cricoid) ; 7) uovenkant luchtpijp . 

van elkaar af en naar elkaar toe bewegen over de boven-achterkant van het 

ringvormig kraakbeen. Zij kunen bovendien draaien om een verticale as. 

Hierdoor kunnen de stembanden een groot aantal verschillende standen aan

nemen. De drie belangrijkste posities van de stembanden zijn schematisch 

aangeduid in Fig. 4 . Bij het normalf' ademhalen staan <le stembanden van 

Fig . 4: Posities van de slemhand en , van boven gezien , a) bij het 
ademhalen, b) fluisterdriehoek en c) liij stemgeven. I) schildvormig 
kraakbeen; 2) stembanden ; 3) arytenoïd en . 

achteren open en vormen zo een driehoek. Bij he t s!.<·lllgcVPr1 (foru:>rP11) wor

den de stembanden dicht bij elkaar gebracht.. Hij sommige vormen van fluis

teren liggen <le stembanden dicht. tegen <>lkaar aa11 , maar wijkf'n de heker

vormigc kraakl>eentjes uit. <'lkaar, z:o d<' z:og1 ·11a<1111de fluist.n<lrichock vor

mend. De stembanden kunrn·n bovendien st.<'\·ig ~<·s loten worden, zodat zich 

gedurende enige tijd een luchtdrukverhoging onder de stembanden opbouwt. 

Bij het stemgeven wordt de lucht door de longen naar buiten gestuwd 

en moet dan de spleet tussen de stembanden (stemspleet of glottis) passeren. 



Die spleet is nauw en heeft een zekere diepte doordat de stembanden in verti
cale richting brede spierbanden zijn , zoals is weergegeven in Fig. 5. Wanneer 
de lucht door deze spleet stroomt worden de stembanden naar elkaar gezo-

Fig. 5: Duorsnede van het strottehoofd , zodanig dat de stembanden van 
voren gE'z ien worden . l} ep iglottis of f;trotklepje; 2} schildvormig kraak
beE'n; 3) valse stembanden ; 4) stembanden ; 5) ringvormig kraakbeen ; 6) 
richting van de lu chtstroom. 

ge n door de drukverlaging die 011tstaat wanneer een sterke luchtstroom door 
<'en na.uwe sp leet stroomt. Hierdoor worden de stembanden gesloten. Daar
door ontstaat er een overdruk onder de stembanden, waardoor deze weer van 
elkaar wijken en zich een nieuwe luchtprop naar boven wringt, waarachter 
de stembanden zich weer onmiddellijk s luiten, enz. 

Het aantal luchtproppen dat de stemsp leet per seconde passeert (dus 
de frekwentie van de stembandtri lling) bepaalt de toonhoogte van het 

spraakgeluid . De gemiddelde toonhoogte voor een spreker hangt voor
namelijk af van de lengte en massa van de stembanden. De normale toon
hoogte van een mannenstem bij het sp reken komt overeen met een stemband
f rek wen tie Fn die ligt tussen ongeveer 80 en 200 Hz. Voor een vrouwenstem 
is dat ongeveer 200 tot 400 Hz en voor kinderstemmen vaak nog hoger . 

In Fig. 6 laten we de golfvorm zien van het geluid dat wordt opgewekt 
door de stemband trilling. Zo ziet de golf vorm van het bron geluid voor klin

kers er uit vóórdat deze verkleurd is door de akoestische eigenschappen van 
het spraakkanaa l. De luchtdrukveranderingen hebben bij de stembanden bij 
benadering een driehoekig verloop. Afhankelijk van de duur van de periode 
van een stembandtrilling (toonhoogte) is ruwweg de helft van de periode 
de stemsp leet geheel gesloten . De opgewekte geluidsenergie is dus telkens 
geconcentrPerd in een vrij korte tijdsduur, zodat li et Pne rgiespectrum zich 
over een groot frekwentiegebied uitstrekt. De stembandtrillingen bevatten 
dus veel harmonischen, waarvan de amp li tude in eerste benadering evenredig 

afneemt met het kwadraat van de frekwentie. De omhullende van het spec
trum heeft dus ee n helling van ongeveer -12 dB / octaaf, zoals geschetst in 
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Fig. 6: Golfvorm van het geluid dat ontstaat door het trillen van de 
stembanden . Het bijbehorende spectrum is afgebeeld in Fig. 7 . 

Fig. 7. Het spectrum is hier weergegeven als een discreet lijnenspectrum, 
waarbij is verondersteld dat de stemha11dt.r illiugen stationair en zuiver perio
diek zijn. Slechts de comµouenten tot :Le:, kHz zijn getekend; in werkelijkheid 
loopt het spectrum (ook hoorbaar) door t.ot. vee l hogere frekwent ies. 

D<' spreker kan de toonhoogte van zijn spraak lwst.urc'n door de frekwcntiP 
F~ waarmee de stembanden trillen te vcran<lcr<'n. Dat kart op twee manieren: 

1: Door de spanning in de stembanden ze lf te veranderen. Dat gebeurt 

door de werking van de stembandspiercu zelf en die van de andere 

strottehoofdspi eren. Een grotere spann ing in de stembanden geeft een 

hogere trillingfrekwentie en dus een hogere toon. 

2: Door de luchtdruk onder de stemuandcn t.e veranderen door middel \'an 
de werking van de spieren di<' d<' inhoud van de borstkas veranderen. 
Een grotere luchtdru k geeft., behalve meer energie en daardoor een 
grotere luidheid, ook een hogere tri llin gsfrekwentie en daardoor een 

hogere toou . 

Het trillen van de stembanden heeft. bij het spreken verschillende funkties: 

- Het vormt de voornaamste g<'luidsbro11, waardoor de stem de nodige 
draagkracht krijgt. 

- Het geeft toonhoogte aan dP st.e111 . Door de frekwent ie van de stem
bandtrilling te veranderen kan de zinsmelodie (intonatie) gevormd wor
den . 

- Met behulp van de stembandtrilli11gen kun11e11 klanken van elkaar on

derscheiden worden: stemhebbende s praakklanken worden van stem

loze onderscheiden door aan- of afwezigheid van de stembandtrillingen. 

In sommige talen worden bovendien nog stemhebbende spraakklanken 
van elkaar onderscheiden door de wijze van trillen van de stembanden. 
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Fig. 7: Spectrale samenstelli11g va11 liet geluid dat ontstaat door het 

trillen van de stembandP11 . De an1p litud e van de boventonen neemt af 

nie t. 12 dB per octaaf. Voor de bijlwl1orP.11de gol fv orm zie Fig. 6. De 
he rh a lin gsfrekwentie F11 :..:: 1/ T is i11 dil voorbeeld 100 Hz. 

3.4 Articulatie: klankvorming in het spraakkanaal 

De geleding van de tijdens het spreken voortgebrachte geluidsstroom in 
opeenvolgende herkenbare spraakklanken noemen we de adiculatie. Deze 
vindt voornamelijk plaats in het spraakkanaal, dat is de naam voor de geza
menlijke holtes die boven het strottehoofd zijn gelegen. Als we even afzien 
van de neusholte, is het spraakkanaal de lange gebogen buis die gevormd 
wordt door mond- en keelholte samen. De vorm van het spraakkanaal 
is afäankelijk van de stand van tong, onderkaak, lippen , strottehoofd en 
zachte verhemelte ( ve lum). Door de onderkaak te laten zakken wordt het 
spraakkanaal wijder, zoals gebeurt bij de /a/ in "baat". De vorm van de 
tong bepaalt waar in het spraakkanaal de sterkste vernauwing optreedt. Zo 
is hij de / i/ van "biet" die vernauwing nogal voor in de mond gelegen, bij de 
/ ë: / van "bed" meer achter in de mond. Door de lippen te ronden en/of het 
strottehoofd omlaag te brengen kan het spraakkanaal langer worden gemaakt, 

zoals in de / u / van "hoed". Door de lippen te spreiden en/of het strotte
hoofd omhoog te brengen wordt het spraakkanaal kort.er, zoals in de /i/ van 
'' biet" . 

Door het zachte verhemelte of vdum te lat.en zakkeu wordt de mondkeel
hnlt<' in open vcrbindiug gebracht met de n<'usholte. Dit. gebeurt voor nasale 

rnedeklinkers zoals /m/, /11/ cu /11/ in "ham", "ba11" eu "bang". 

Het spraakkauaal verandert niet alleen het karakter van geluiden die in de 
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stemspleet tot stand zijn gekomen maar is ook zelf een veranderlijke geluids
bron. Spraakgeluiden kunnen in het spraakkanaal gevormd worden doordat 
de lucht die uit de longen naar buiten wordt gedreven ontsnapt door een zó 
nauwe opening dat de lucht in krachtige werveling wordt gebracht. Daardoor 
ontstaat een hoorbaar ruisgeluid. Bij plofklanken zoals /p/, /t/ en /k/ is er 
eerst een volledige afsluiting met een duur in de orde van 0.1 seconde, waarna 
de afsluiting plotseling opgeheven wordt en er een kortdurende ruisstoot met 
een plotselinge inzet ontstaat. Gedurende de afsluiting is er bij deze stemloze 
plofklanken geen spraakgeluid. Bij de stemhebbende plofklanken zoals /b /, 
/d/ en /g/ (zachte k uit "zakdoek") is het trillen van de stembanden door 
de gesloten mond heen zwak hoorbaar. 

Bij wriJfklanken zoals / f /, / s / en / x / is er een zeer nauwe doorgang 
waardoor een langer durend ruisgeluid ontstaat met een geleidelijke inzet. 

De klankkleur van het ruisgeluid in plofklanken en wrijfklanken is voor
namelijk afhankelijk van de plaats van de vernauwing in het spraakkanaal, 
met name van de grootte van de holte tussen de vernauwing en de buiten
lucht. Bij stemhebbende wrijfklanken zoals /v / en /z/ is tegelijk met het 
(in het algemeen vrij zwakke) ruisgeluid ook het trillen van de stembanden 
hoorbaar. Evenals bij de stemhebbende plofklanken zijn hier dus twee ge
luidsbronnen tegelijk werkzaam, namelijk het trillen van de stembanden en 
het ontsnappen van de lucht door een nauwe opening. 

We hebben gezien hoe na de stemspleet de luchtstroom opnieuw een ver
nauwing passeert, nu in het spraakkanaal. Deze vernauwing is relatief zwak 
bij klinkers. Bij de meeste medeklinkers daarentegen is ze meestal zó sterk 
dat ze leidt tot plaatselijke turbulenties in de luchtstroom waardoor er ruis 
onstaat en een tweede geluidsbron wordt gevormd, zoals bij wrijfklanken. Bij 
een totale afsluiting zoals bij plofklanken, onstaat na opheffing een kortdu
rende turbulentie en wordt een derde geluidsbron gevormd. Duurt de totale 
afsluiting relatief lang dan stroomt de lucht (bij lage velumstand) door de 
neusholte naar buiten, zoals bij nasalen. De plek waar de vernauwing in het 
spraakkanaal in hoofdzaak optreedt noemen we de plaats van articulatie. 

3.4.1 Klinkers: Formanten 

Bij klinkers wordt de plaats van articulatie voornamelijk bepaald door nf' 
stand van de tong: voor, midden of achter in de mondholte. Dit is schema
tisch weergegeven in Fig. 8. Daarnaast kunnen we onderscheid maken naar de 
mate van openheid van het mondkanaal. We komen dan tot de volgende in
deling van de klinkers in de zogeheten articulatorische klinkerdriehoek, zoals 
weergegeven in Fig. 9. 

Door de akoestische eigenschappen (resonanties, absorpties en reflecties) 
van keel-, mond- en neusholtes en van de lippen wordt het spectrum van 
de stembandtrillingen gefilterd, gekleurd tot een spectrum met een veel gril
liger gevormde omhullende. De stand van vooral tong en onderkaak bepalen 
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gesloten 

achter +voor 

open 

Fig. 8: Schematische weergave van de positie van df' tong bij verschil
k11d C' klinkers. 

a c hter midden voor 

open a 1 baas) 

0.. 1 bad ) f. (bed) 

ce (bus) 
half open 

0 ~ (bot) (beuk) e (beek) 

0 (boot) I (bit) . 
ge sloten u. (boek) 'J (buut) l (bi et ) 

Fig. \:): De a rt iculatorische klinkerdri ehoe k. Horizon taal de pos iti e van 
de tong, verticaal de mate van openheid van hel 111n11b111 aal. 
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daarbij, door plaatselijke resonanties, in welk frekwentiegebied de trillingen 
verzwakt of relatief versterkt worden. In het energiespectrum van de al
dus gevormde klanken zijn dan frekwentiegebieden te onderscheiden waar de 
energie relatief hoog is. Die gebieden zijn karakteristiek voor met name af
zonderlijke klinkers en tweeklanken; zó karakteristiek dat ze al sedert bijna 
een eeuw de naam formanten dragen. Formanten worden gevormd door het 
spraakkanaal, waarvan de vorm op zijn beurt de formanten formeert. Zij 
karakteriseren de omhullende van het energiespectrum, die de toppen van 
de afzonderlijke harmonischen met elkaar verbindt. Formanten manifesteren 
zich vaak bij frekwenties waar die omhullende (lokaal) maximaal is. 

De bijdragen van de stembandtrillingen en de bijdragen van de reso
nantieholtes in de mond-keelholtes aan het spectrum van klinkergeluiden 
zijn in eerste benadering onafhankelijk van elkaar. De stembandtrilling 
bepaalt de frekwentie van de grondtoon F0 en de daarbij behorende bovento
nen, en is zo verantwoordelijk voor de 'vulling' van het spectrum en voor 
de waargenomen toonhoogte. De vorm van de mond-keelholtes bepaalt 
de ligging van de formantfrekwenties (de pieken) in het spectrum en is 
daarmee verantwoordelijk voor de waargenomen klinkerkleur, en dus voor de 
waargenomen identiteit van de klinker. In Fig. 10 is een voorbeeld gegeven 
van het korte-termijn energiespectrum van (los ingesproken) klinkers /e/ en 
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Fig. 10: Voorbeelden van golfvorm (links) en energiespectrum (rechts) van twee 
los ingesproken klinkers . Boven /e/ als in "keet", onder /E/ als in "pet". De 
herhalingefrekwentie van de stembandtrilling (hier ongeveer 110 Hz) zien we terug 
in de periode 1/ Fo van de golfvorm en in de fijnstruktuur van het spectrum. In de 
spectra zijn 5 formanten te herkennen, aangegeven met F1 t/m/ Fr,. 
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/ E / , tezamen met de bijbehorende golfvorm ( de drukverandering in de tijd) 
van de beide klinkers. Het spectrum is hier beperkt tot 5 kHz . 

Het is geb ruikelijk de formanten te nummeren, te beginnen met de laagste 
di e eerste formant of F1 genoemd wordt. De laagste drie formanten F1 , 

F2 en F3 zijn vooral verantwoord elijk voor de waargenomen klinkerkleur. 
Hogere formanten , F4 en F5 zijn vooral van belang voor de natuurlijkheid van 
het spraakgeluid. Nog hogere formanten Fa enz. , zijn in het algemeen niet 
meer terug te vinden in het spectrum van het spraakgeluid. Men moet erop 
bedacht zijn dat de aanduiding F0 vaak gebruikt wordt voor de frekwentie 
van de grondtoon. F0 is dus een eigenschap van het brongeluid en niet zoals 
F1 , F2 enz., van de akoestische, filterende werking van het spraakkanaal. 

Formanten worden gekarakteriseerd door drie eigenschappen: hun fre

kwentie, dat is de ligging van de top langs de frekwentie-as, hun amplitude, 

meestal uitgedrukt in dB, di e een maat is voor de sterkte van de formant 
<'n hun bandbreedte, dat is hun spectrale breed te gemeten op 3 dB onder de 
top. ln I◄ ig. 10 zijn de ee rste 5 formanten aangegeven. Uitgaande van de /e/ 
zien wc hoe F'i verschuift van ongeveer 400 naar 700 Hz bij de /t::/ en F 2 van 
2.'I kIIz bij de /c/ naar 2 kHz bij <le /r::/ . We merken verder op dat de fijn
s t.rukt.uur in deze spectra nie t uit discrete lijnen bestaan zoals we in bij het 
bro11gel11id zagen. Uet amplitudespectrum is hier berekend via FFT (snelle 
Fourier-transform atie) van ee n (relatief kort,) s tukje spraak van 25 ms. Het 
' lijnenspectru m' gaat dan over in een 'vingerspectrum', waarbij wel weer de 
a fstand tussen individuele pieken ('vingers') in het spectrum gegeven wordt 
door de grondtoonfrekwentie F0 . 

Dit is slechts één voorbeeld van twee realisaties van klinkers. Gemiddeld 
over 50 mannelijke sprekers vinden we de laagste drie formantfrekwenties 
zoals weergegeven in Fig. 11. Wanneer we alleen de laagste twee formant
[ rekwenties bekijken en die tegen elkaar uitzetten krijgen we de akoestische 

klinkerdriehoek, zoals in Fig. n is geschetst. Merk de overeenkomst op met 
de a rtic ulatori sche klinkerdri ehoek van Fig. 9. Vergelijking tussen de for
mantJrekwenties van mannelijke en vrouwelijke sprekers leert dat de laaste 
i11 he t. a lgemeen aanzienlijk hogere waarden hebhf'n dan de eerste: doordat 
h<'t spraakkanaa l van vrouwen kl einer (vooral korter) is dan dat van mannen 
zijn <le frekwenties van de form a nten hoger , en is de klinkerdriehoek opgerekt 
te11 opzichte van die van de mannen. Hoe kor ter het spraakkanaal, hoe hoger 
de formantfrekwenties: bij kleine kinderen liggen de formanten nog hoger 
dan bij vrouwen . 

3.4.2 Medeklinkers 

Het ontstaan van stemloze medeklinkergeluiden zoals de ruisgeluiden / f/ , / s / 
en /x/ kunnen we op dezelfde wijze beschrijven a ls het ontstaan van klinker
geluiden. Er is weer een brongeluid, nu een ruisgeluid, dat ontstaat doordat 
de lu c!: ts troorn ui t de longen door een ste rke vernauwing ergens in de mond-
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holte wordt geperst. Van dit ruisgeluid nemen we aan dat het een vrij vlak 
spectrum heeft, dat wil zeggen dat er geen sterke pieken en dalen in de spec
trale omhullende zitten . Er is ook weer een resonantieholte die zich tussen de 
ruisvormende vernauwing en de 'buitenlucht' bevindt . Deze resonantieholte 
is vrij groot voor de / x/, waardoor lagere frekwenties bevoordeeld worden, 
vrij klein voor de / s / , waardoor hogere frekwenties bevoordeeld worden en 
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Fig. 13 : Spectrale omhullenden voor de ruisgeluiden / f/ , / s/ en /x/. 
Verschillen in spect ral e omhull ende zijn verantwoord elijk voor de ver
schill en in kl an kkleur of t imbre t ussen J eze geluiden. 
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Fig . 14: Voorbeeld van de golfvorm van de stemloze plofkl anken / p/ , 
/ t / en / k/ (links) en de stemhebbende plofkl ank en / b/ , / d/ en / g/ 
(rechts ), ui tgesproken t ussen de klink ers / a/ en / ce / . 

afwezig voor de / f/ , waardoor het spec trum minder uitgesproken pieken te 
zi en geeft . Fig . 13 geeft deze spec tra sc hematisc h weer. 

Het spect rum van de rui splofjes die ontstaan bij het spreken van / k/, 

/ t/ en / p/ lijkt heel s terk op dat van res p. /x/ , / s / en /f/. Dat is niet 
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Fig. 15: Voorbeeld van golfvorm (links) en spectrum (rechts) van de 
stemhebbende wrijfklanken / z/ en /v /. 

Il 

zo verwonderlijk omdat / x/ e11 / k / vrijwel op dezelfde plaats in de mond 
gevormd worden, evenals /s/ en / t /, en / f/ e11 /p/ , zodat voor ieder van 
deze paren de resonantieholtcs vrijwel dezelfde zijn. Het belangrijke verschil 

Fig. 16: Schematische weergave van de verschillend e plaatsen van ar
ticulatie bij de vorming van medeklink ers. ÜP getallf'n I t / 111 7 corres
ponderen met die in Fig . 17 . 

tussen wrijfklanken en plofklanken ligt. du s 11ie1 in 111111 spcctral f' samen

stelling maar in hun tijdsopbouw. De wri.ifkh11kP11 d1m·11 betrekkelijk lang , 

de plofklanken duren maar kort en worden vooraf g<'gaan door een s tille 

periode, veroorzaakt doordat er gedurende enige tijd een totale afsluiting van 

de mond plaats vindt. Voorbeelden van de golf vorm van enkele plofklanken 

zijn weergegeven in Fig. 14. Bij het tot stand komen van de stemhebbende 

23 



wrijfklanken zoals /v / en /z/, en stemhebbende plofklanken zoals /b/ en 
/ d / zijn er steeds twee brongeluiden betrokken. Ten eerste het geluid dat 
opgewekt wordt door de stembandtrillingen en ten tweede een ruisgeluid dat 
ontstaat in een sterke vernauwing in de mondholte. Omdat de luchtstroom 
uit de longen sterk geremd wordt door de trillende stembanden is de ruis die 
wordt opgewekt bij het maken van stemhebbende wrijf- en plofklanken veel 
zwakker dan de ruis van stemloze wrijf- en plofklanken. Voorbeelden van de 
golf vorm van stemhebbende wrijfklanken zijn geschetst in Fig. 15. 

De vorming van de neusklanken / 1J /, / m/ en / n/ lijkt weer heel sterk 
op die van de klinkers : er is maar een geluidsbron, de stembandtrilling. De 
resonantieholtes bestaan in dit geval uit de mond-keelholte achter die afslui
ting plus de neusholte. Hierdoor worden heel lage frekwenties bevoordeeld 
en hogere frekwenties nauwelijks doorgelaten. Ook bij de vorming van /1/, 
/ w / en / j/ is de stemband trilling de enige geluidsbron. 

We hebben gezien hoe bij medeklinkers de vernauwing in het spraakkanaal 
in het algemeen veel sterker is dan bij klinkers en ook meer geconcentreerd 
in plaats. We kunnen dan ook medeklinkers onderscheiden naar plaats van 
articulatie en in het trajekt van stembanden tot mondopening een zevental 
plaatsen onderscheiden zoals is aangegeven in Fig. 16. Dat zijn: 

1: bij de stemspleet ( glottaal) : het strottehoof d is de enige sterke ver-
nauwing 

2: bij de huig ( uvulair) 

3: bij het zachte verhemelte ( velair) 

4: bij het harde verhemelte (palataal) 

5: tussen tongpunt en bovenkaak ( alveolair) 
6: tussen onderlip en boventanden (labiodentaal) 
7: tussen beid e lippen ( bilabiaal) 

Wanneer we de klanken rangschikken naar plaats van articulatie en tevens 
naar soort (stemhebbend of stemloos, plofklank, nasaal enz.) komen we tot 
het overzicht van Fig. 17. 

3.5 Stralingseffekt 

Wanneer de trillende lucht uiteindelijk via de mond en / of de neus naar buiten 
st roomt treedt in dit laatste stadium nog het stralingseffekt op van de uit
st roomopening. Als de afmetingen van die opening klein zijn ten opzichte 
van de golflengte van het geluid dan wordt de geluidsgolf afgebogen. De lage 
harmonischen van spraak worden dus relati ef meer verzwakt dan de hoge. 
Het energiespectrum ondergaat dan een extra vc ra ncl cring , overeenkomend 
met een helling van ongeveer t G dB / octaaf in d<' 0111h11llc11de. 
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Fig . 17 : Indeling van de medeklinkers naar plaats van articulatie (hori
zontaal) en wijze van articulatie (verti caal) . Verklaring van ongebruike
lijke tekens : /c/ als tj in " matje"; / Jl / als nj in " franje" ; / r; / als ng in 
" bang"; / S / als sj in " hui sje"; ; -,. / al s ch in " kachel" ; / g/ als zachte k 
in "zakdoek"; / 3/ al s gin " rage" ; / r / : tong-r; / R / : huig-r . 
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4 Weergave van spraakgeluid in tijd en fre
kwentie 

Datgene wat wij als lopende , vloeiende spraak waarnemen is een aaneen
schakeling van eerdergenoemde klanken, soms in onderlinge combinatie en 
meestal zonder duidelijke, fysisch waarneembare, grenzen tussen de opeenvol
gende klanken. We zien daarvan een voorbeeld in Fig. 18 waarin de golfvorm 
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Fig. 18: Golfvorm van de zin " weet je wie de sleutel gevonden heeft", uitgesproken 
door een mannenstem. Periodieke en ruizige signalen wisselen elkaar af en er zijn 
geen duidelijke, fy sisch waarneembare grenzen aan te wijzen tussen de woorden 
onderling . 

van een langer stuk spraak is weergegeven . 
We zien de snel op elkaar volgende ste rke amplitudeveranderingen die 

voortkomen uit het trillen van de stemband en. Dit is vooral in de klinker
geluiden g02d zichtbaar. Hoe sneller dPzc ;1 mpli tud<'vc r,rnderingen elkaar 
opvo lgen hoe hoger de toonhoogte. Bij "w ie·· i:; deze het hoogs t , bij " heeft" 
het laagst. De golfvormen van dP klinkergeluidn1 laten duidelijk een pe
riodieke struktuur zien. De stemloze medeklinkers / t / en / s / daarentegen 
vertonen geen periodieke maar een ruizigc struktuur, waaraan we geen toon-



hoogte kunnen horen. 

Verder is goed te zien dat de duur van verschillende geluiden sterk ver
schilt. Zo is het klinkergeluid van <le / e/ in "weet" veel langer dan de / fJ / in 
"de". Ook zien we dat niet alleen klinkergeluiden in het algemeen een veel 
grotere amplitude hebben dan de medeklinkergeluiden, maar dat ook tussen 
de klinkers en medeklinkers onderling grote verschillen bestaan. 

Er zijn ook delen van het spraakgeluid waar de amplitude praktisch nul is. 
We merken op dat deze korte periodes van stilte niet optreden op de grenzen 
van woorden, zoals men mischien zou verwachten. In gewone spraak worden 
woorden niet door korte stiltes gescheiden. Op veel woordgrenzen zien we in 
het spraakgeluid geen stilte, terwijl juist op andere plaatsen stilte optreedt 
midden in een woord zoals in de /t/ van "weet", "sleutel" en "heeft". Deze 
korte periodes van stilte zien we steeds optreden bij stemloze plofklanken 
en worden zoals we eerder hebben besproken, veroorzaakt doordat bij het 
maken van deze geluiden de mond gedurende korte tijd geheel gesloten is en 
er geen geluidsbron is . Woordgrenzen zijn fysisch niet te zien. 

Tenslotte kunnen we met dit voorbeeld illustreren hoe sterk de akoestis
che realisaties van bepaalde spraakklanken kunnen variëren, afhankelijk van 
de context waarin ze zijn uitgesproken. Hier zien we dat bijvoorbeeld de am
plitude van de / e/ in "weet" veel sterker is dan die in "heeft". Het ruis plofje 
bij het opheffen van de afsluiting in de golf vorm is wel goed te zien bij de 
/ d/ van "de sleutel" maar in het geheel niet bij de / d / van "gevonden" . 

Spraakgeluiden hebben in het algemeen een rijk spectrum, dat wil zeggen 
dat over een groot frekwentiegebied, ruwweg tussen 50 en 8000 Hz, frekwen
tiecomponenten worden aangetroffen van een zekere sterkte. Belangrijke ver
schi llen tussen spraakgeluiden zitten vooral in de verdeling van sterkere en 
zwakkere componenten over het spectrum. Frekwentiegebieden die relatief 
veel sterke componenten bevatten zijn bijvoorbeeld de formanten van klin
kergeluiden. Zoals we gezien hebben zijn het juist de piekfrekwenties van de 
formanten waarin klinkergeluiden van elkaar verschillen. Om het verloop in 
de tijd van die formanten zichtbaar te maken hebben we een afbeelding nodig 
van het spectrum van het spraakgelui<l . Daartoe moet een zodanige analyse 
van het spraakgeluid worden gemaakt dat bij iedere frekwentie tussen pakweg 
50 en 8000 Hz gemeten wordt hoe sterk het geluid is bij die frekwentie. Een 
in de fonetiek veel gebruikt instrument dat. die analyse voor ons uitvoert is 
de spectrograaf. Dit apparaat bevat een continu aJstembaar filter waarmee de 
energie (sterkte van het geluid) binnen een bepaald e frekwentieband wordt. 
gemeten. Deze bandbreedte kan worden ingest.eld op 4S Hz (smal) of op 300 
Hz (breed). Met dit filter wordt dan het gPh<+ l'r<'hwnLi<'gebi e<l doorlope11 
en de energie bij iedere frekwentie wecrgegev<'n op h it.tegevoelig papier; hoe 
hoger de energie hoe sterker het papier inbrandt en hoe donkerder het wordt. 
Het resultaat is dan een spectrogram. Hierin staat de tijd langs de horizon
tale as en de frekwentie langs de verticale as. De zwarting is een maat voor 
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de sterkte van het geluid, die dus wordt weergegeven langs twee dimensies: 
frekwentie en tijd. Daarmee wordt een goede indruk verkregen van vooral 
de veranderingen van de sterkteverhouding van het geluid als funktie van de 
frekwentie in de tijd . 

Fig. 19 is een spectrogram 
eerder is getoond in Fig. 18. 
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Fig . 19 : Brede-band spect rugra m van dt gesproken zi11 " weet je wie de sleutel 
gevonden heeft " , met boven de go lfvorm. 

bnnd-spect rogra m. Dat wi l zeggen dat <l e bandbr<>edte in het frekwen

ti<'gchif'<l waarin hE't. ana lysc filLPr meet hoc s terk lwt geluid is , betrekke

lijk ruim gekozen is, ongeveer :mo Hz . Hierdoor is de nauwkeurigheid 
waarmee frekwcnti es van e lkaar gesc heiden worden betrekkelijk gering maar 

d <' nauwkeurigheid waarmee verschijnse len i11 de tijd van elkaar worden 
gescheiden betrekkelijk groot. Dit heeft te maken met een zeer algemene 
e igenschap van filters : naarmate het scheidend vermogen voor frekwenties 
s lechter is, is het scheidend ve rmogen in de tijd beter. Als we het kleinste 
versch il in frekwenti e dat nog gedetec teerd kan worden óf noemen, en het 

kl einste verschi l in <l<' tijd d at. nog gedcterl<'erd kan worden ót, dan geldt 
d a t 6/ ,,- ót constant is. 

Wc zi en dan ook in F ig. 19 geen nauwkE'urige afbeelding van de afzon
derlijke fr ekw<>ntiecomponenten , de afzondcr lijkf' boventon en van het stem

bandgeluid , maa r wel van d<' vee l grovere formanten di<' zich hier voordoen 
a ls zwarte banden . Deze zijn vooral goed zicht.baar in klinkergeluiden. In a ll e 

stemhebbende delen van het s praakgeluid , en met name duidelijk in de klin
kergeluiden , zien we verticale zwarte st.ref'p_j<'s. Dit zi.i11 de s nelle, kortdurende 

verhogingen van de s terkte van hf't. spraak g<•luid a ls g<'volg va n het dichtklap

pen van de stembanden . leder van die verticale zwarte streepjes correspon

deert met een stembandk lapje. De afstand t.ussen twee opeenvolgende zwarte 
streepjes correspondeert met de periode van de stembandtrilling; naarmate 
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ze dichter op elkaar staan is de periodf' korter en de waargenomen toonhoogte 
van het spraakgeluid hoger . 

We kunnen in het spectrogram goed onderscheid maken tussen 
stemhebbende, periodieke spraakklanken en stemloze, aperiodieke klanken. 
Bijvoorbeeld in de wrijfklanken / f/ en / s / ontbreekt de regelmatige opeen
volging van zwarte streepjes di e zo kennmerkend is voor de stemhebbende 
geluiden, en is de zwarti11g veel gelijkmatiger verdeeld over de tijd. Het 
verschil tussen / f/ en /s/ in de verdeling van de geluidssterkte over het spec
trum wordt duidelijk zichtbaar. Ook de aanzienlijke verschillen in duren 
tussen spraakklanken zijn aan het spectrogram af te lezen. 

We kunnen met een spectrograaf ook een zogenaamd smalle-band
spectrogram maken. Dan wordt het frekwentiegebied waarin het analysefilter 
meet. hoe sterk het. geluid is, betrekkelijk nauw gekozen, ongeveer 45 Hz. 
Het scheidend vermogen i11 de frekwentie wordt dan veel beter, en omdat 
~f x ~t constant is, wordt. het scheidend vermogen in de tijd veel slechter. 
Fig. 20 is zo'n smalle-baud-spectrogram van dezelfde uiting als in Fig. 19. De 
afzonderlijke sternbandklapjes, die elkaar in de tijd snel opvolgen, worden nu 
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Fig. 20: Smalle-band-spectrogram van de gesproken zin "weet je wie de sleutel 
gevonden heeft", met boven de golfvorm. 

niet meer goed afgebeeld. Wel zijn nu de afzonderlijke boventonen van de 
stembandtrillingen van elkaar gescheiden en zichtbaar als horizont.ale strepen , 
die naar boven en naar beneden bewegen met de toonhoogte van de stem. 

Naarmate de boventonen verder uit elkaar liggen is de toonhoogte hoger. We 
zien weer een duidelijk onderscheid tussen stemhebbende en stemloze delen 
van het spraakgeluid. In de stemloze delen ontbreken de op regelmatige afs
tanden van elkaar liggende bovent.one11, en is de zwarting veel gelijkmatiger 
over het spectrum verdeeld. 

In een spectrogram van een hele spraakuiting valt. sterk op dat het 
spraakgeluid voortdurend in verandering is. Het is lastig om geluidfrag-
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menten aan te wijzen die gedurende enige tijd niet veranderen en die precies 
overeenkomen met spraakklanken waaruit de uiting volgens een fonetische 
transcriptie is opgebouwd. 

Spectrogrammen kunnen belangrijke aanwijzingen geven over hoe het 
spraakgeluid tot stand is gekomen bij het spreken. Ze vertellen of de stemban
den wel of niet hebben staan trillen, of er ergens in de mond ruis is gemaakt, 
of de mond gesloten geweest is of open, en voor hoe lang, en wat bij be
nadering de stand van het spraakkanaal is geweest. Ze laten zien op welke 
momenten in de tijd de spraakorganen van de ene toestand in de ander zijn 
overgegaan en hoe lang die overgang geduurd heeft. Wat spectrogrammen 
niet vertellen is welke fysisch eigenschappen, en welke veranderingen daarvan, 
belangrijk zijn voor het herkennen en uit elkaar houden van spraakklanken. 
Dit vormt een van de belangrijkste onderwerpen uit het spraakonderzoek. 
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5 Fysische en waargenomen eigenschappen 
van spraakgeluid 

Voor niet-veranderende (stationaire) geluiden kunnen we het verband 
aangeven tussen een aantal fysische eigenschappen en de daarbijbehorende 
perceptieve grootheden. · 

l. De amplitude c.q. de energie van het periodieke c.q. ruizige signaal, 
die de intensiteit bepaalt en daarmee vooral (maar niet alleen) de 
waargenomen geluidssterkte van de klank. 

2. De periodiciteit, die bepaalt of de klank als stemhebbend, stemloos of 
als een combinatie van beide wordt waargenomen. 

3. De grondtoon F0 van een periodiek signaal, die nauw samenhangt met 
de waargenomen toonhoogte. Het verloop van de toonhoogte als funk
tie van de tijd wordt aangeduid met intonatie (zinsmelodie). 

4. De omhullende van het korte-termijn energiespectrum van het 
spraaksignaal. Daarin is vaak een bepaalde formantstruktuur te on
derscheiden en de vorm van de omhullende hangt samen met de 
waargenomen klankkleur (het timbre) . Dit is een kenmerk waarin o.a. 
de verschillende klinkers zich van elkaar onderscheiden wanneer hun 
geluidssterkte, toonhoogte en duur niet van elkaar verschillen. Ver
anderingen in het korte-termijn energiespectrum, en dus van de for
manten, spelen onder meer een belangrijke rol bij de waarneming van 
tweeklanken en klinkers. De vorm van het energiespectrum is eveneens 
(mede) bepalend voor de waargenomen geluidssterkte. 

Bij het spreken veranderen de akoestische eigenschappen van zowel de ge
luidsbron( nen) als de resonerende ruimtes in het mondkanaal voortdurend 
in de tijd. Daarmee veranderen de fysische eigenschappen van het signaal 
dat wij als spraak kunnen waarnemen eveneens voortdurend. Het proces van 
spraakproduktie is dan ook zeer ingewikkeld, zelfs nog zonder de coördinatie 
in de tijd van alle daarbij betrokken mechanismen in aanmerking te nemen. 
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6 Bron-filtermodel voor de spraakproduktie 

Om te beschrijven hoe een spraakgeluid gemaakt wordt onderscheiden we een 
geluidsbron, waardoor het brongeluid wordt opgewekt, en een filter, waardoor 
dat brongeluid wordt gekleurd. Er zijn in normale spraak twee typen bron
geluiden. Ten eerste het geluid dat ontstaat door het trillen van de stem
banden en ten tweede ruisgeluiden die in de mondholte ontstaan doordat de 
luchtstroom uit de longen door een sterke vernauwing wordt geperst. Bij het 
maken van klinkergeluiden en van zulke medeklinkers als /m/, /n/, /w / en 
/ j / , komt het brongeluid van de stembandtrillingen, terwijl bij zulke mede
klinkers als / f / , / s / , / p/ en /t / het brongeluid een ruisgeluid is. Het filter, 
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Fig. 21: Schernatischf' voors telling van het to t stand komen van een 
klmkergeluid volgens de l>ronfiltertlworie van spraakproduktie . 

dat zorgt dat het spraakgeluid het gewenste timbre of de gewenste 'kleur' 
krijgt , wordt gevormd door dat deel van het spraakkanaal dat zich tussen 
de geluidsbron en de buitenlucht bevindt. Dus wanneer de geluidsbron de 
stemband trilling in het strottehoofd is , wordt het verkleurende filter gevormd 
door het hele spraakkanaal, de mond-keelholte (en bij nasale geluiden tevens 
de 11eusholte) samen. Wanneer de geluidsbron zich in de mondholte bevindt, 
zoal s bij de / k / en de / t / , wordt het brongeluid verkleurd door de werking 
van de holte die zich tussen <l<' afsluit.ing Pn de buitenlucht bevindt. Wan

n<'er het brongeluid g<'maakt wordt met een vernauwing of afsluiting tussen 
de lippen (die onmiddellijk aan de buitenlucht grenzen), vindt geen of weinig 
verkleuring plaats. Het filter <lat. gpvormd wordt door het. spraakanaal ,,,erkt 
al s een resonator; bepaalde frekwenties worden door het filter versterkt, an
dere worden verzwakt. Dit is in Fig. 21 schematisch weergegeven. Daar 
komt nog bij het effekt van de uitstraling a;111 de 111011<loµening , waardoor 
de spectrale omhullende met ongeveer G dB af1H•cmt als de frekwentie wordt 
gehalveerd. Het eindresultaat is het spectrum van bijv. het klinkergeluid. We 

zien de herhalingsfrekwentie F0 van de stembandtrilling terug in de afstand 
tussen de boventonen in het spectrum; ze liggen verder uit elkaar naarmate 
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de grondtoon een hogere frekwentie heeft. Het effekt van de filterende wer
king van het spraakkanaal zien we vooral terug in de plaatsen van de pieken 
in de spectrale omhullende, de formanten. Deze plaatsen hangen samen met 
de vorm van het akoestisch filter en zijn dus afhankelijk van de stand van de 
spraakorganen. 

De bijdragen van brongeluid, filterwerking en stralingseffekt worden in dit 
model als onafhankelijke elementen beschouwd, die elkaar niet beïnvloeden 
(belasten). We hebben deze bijdragen nog eens schematisch weergegeven in 
Fig. 22. In Fig. 22a heeft het brongeluid een grondtoon van 100 Hz, dat is 
de grondtoon van een lage mannenstem. De mondkeelholte staat in de stand 
voor een / a /, waardoor de filterwerking pieken in het spectrum veroorzaakt 
die liggen bij 500, 1500 en 2500 Hz, de resonantiefrekwenties van het filter. 

In dit geval gedraagt het spraakkanaal zich als een buis die aan een kant 
open en aan de andere kant gesloten is; te vergelijken met een orgelpijp. 
In het (geïdealiseerde) geval dat de buis volkomen star is (geen akoestische 
energie absorbeert) en bij verwaarlozing van het stralingseffekt aan het open 
eind, gedraagt de buis zich als een perfekte kwart-golflengte-resonator. De 
resonantiefrekwenties zijn dan betrekkelijk eenvoudig te berekenen. Zij zijn 
alleen afhankelijk van de lengte L van de buis en van de geluidssnelheid c 
en gegeven door oneven veelvouden van c/ 4L. Bij een volwassen man is L 
ongeveer 0.17 m zodat bij een geluidssnelheid van 340 m / s de resonanties 
liggen bij 500, 1500, 2500 Hz enz. Bij andere klinkers dan de / a / gedraagt 
het spraakkanaal zich niet als één buis maar als een samenstel van twee of 
meer buizen van verschillende doorsnede. De berekening van de resonantie
f rekwenties wordt dan ingewikkelder. 

In Fig. 22b laten we de mondkeelholtc in dezelfde stand als in Fig. 22a, 
maar laten we de stembanden trillen met een tweemaal zo hoge herhalings
frekwentie, waardoor we een grondtoon krijgen van 200 Hz, en ook de boven
tonen steeds 200 Hz uit elkaar liggen in het spectrum. Het spraakgeluid is 
nog steeds een / a /, met formanten bij 500, 1500 en 2500 Hz, maar de toon
hoogte is tweemaal zo hoog. In Fig. 22c tenslotte houden we de grondtoon 
vast op 200 Hz maar we veranderen de stand van de mondkeelholte, waar
door we formantfrekwenties krijgen in de buurt van 800, 1200 en 3200 Hz. 
Het geluid klinkt dan als een / a/, met een hoge toonhoogte. 
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Fig. 22: Dri e vourhee ld P11 va 11 hel tol. stan d komen van een klinkerge

luiJ : a) de klirrkc-r / il / met. ee11 gro 11dt uo11 van 100 Hz ; b) idem met een 

gro 11 dtoo11 van 200 Hz en c ) d e klinker / d / m e t een grondtoon van 200 
Hz. 
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7 Spraaksynthetisator met 2e-orde formant
filters 

In het bron-filtermodel wordt de resulterende overdrachtsfunktie gegeven 
door het produkt van de afzonderlijke bijdragen. Omdat die lineair en on
afhankelijk zijn mogen we ze als een geheel opvatten, waarmee een eenvoudige 
spraaksynthetisator ontstaat zoals weergegeven in Fig. 23. Hierin neemt één 
(hogere orde) filter de volgende bijdragen voor zijn rekening: 

1: het effekt van de afnemende hogere harmonischen van de stem

band trilling, overeenkomend met een, voor stemhebbende klanken 
vaste, overdrachtsfunktie van -12 dB / oct, 

2: het effekt van de variabele akoestische eigenschappen van het 
spraakkanaa l en 

3: het eff ekt van de straling aan d f' mondopen ing , overeenkomenJ met ee n 

vaste overdrachtsfunkti e van +6 dB / act. 

F1B1 F28:z··· Fk8k -----;& ~~!k., 
- -, ,-

1 1 

1 

1 1 1 L ____________ .J L _________ _.J 

bron filter 

Fig. 23: Vereenvoudigd bron-flltermodel voo r de produktic van spraakgeluid . Het 
bronsignaal wordt bepaald door drie parameters: de herh a lingsfr ekwent ie Fo van de 
impul sen , de stem / stcmloosparameter VUV t> n de amplit.udeversterkingsfakto r G. 
Het filt er is sarnengcs t,cld uit een cascade van 2e-o rde deelfi lte rs. De parameters van 
iedC' r lilt.er zijn aangeduid met a fst.e mfrekwenti es Fk c• 11 l,anJb rePdtes Bk. 

In dit (sterk vercc11vo11digJe ) bronfiltcrmodcl heeft daarmee het. 
bron sign aal allzj'd een vlak, 'wit.' encr~ic's pcc·t.r11m , dat bij s tem heb be nd <' 
kl an ken bestaat uit ee n periodiek<' irnpul s met herh a. lin gs fn,kwC'ntie }; , 

en bij s temloze kl anken bestaat. uit wit.1.(' rui s. In de tijd wordt het. 

bronsignaal gespecificeerd door dri e paramete rs: ruisbron of perid od iekbron 

(voiced / unvoiced , VUV); indien periodiek d a n de herh a lingsfrekwf' nt ie F, 
van de impulsen en de versterkingsfaktor G waarmee de amp li t ud e \·an d<· 

impuls en de ruis versterkt wordt . Voor het fil t.n is hi er ge koze n \' Oor <'e n 
cascade van 2e orde dee lfilters waarbij étn 2c-ord 0 lil t.e r c'~é n formant \·oo r 
zijn rekening kan nemen. Als wc het spraakge luid sµE:>c ifi ceren in een fr E:>

kwentiegebied tot 5 kHz dan zijn er tenminste 5 dee lfilters nodig en dus in 

totaal 10 filterparameters, 5 afstemfrekwent ies en 5 bandbreedtes . 

Ieder formantfilter heeft een instelba re afstemfrekwentie F (formantfre-
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kwentie) en een instelbare bandbreedte B. Met de afstemfrekwentie kunen we 
regelen in welk frekwentiegebied de componenten doorgelaten worden. Door 
de bandbreedte te wijzigen kunnen we de steilheid van de spectrale flanken 
van de formant besturen: een kleine bandbreedte geeft een zeer scherpe spec
trale piek met hoge amplitude; een grote bandbreedte een slappe piek, zoals 
aangegeven is in Fig. 24. Naast de bandbreedte zullen we in het vervolg ook 

-1 -

F 
freq. 

Fig. 24 : De invloed van de bandbreedte op het amplitudeverloop van 
de overdrachtsfunktie van een formantfilter. Bij vergroten van de 3 dB
bandbreedte van B naar B' (of verkleinen van de kwaliteitsfaktor Q=F /B 
naar Q'= F /B ') neemt de piekwaarde van de amplitude (selectiviteit) af 
en gaat de doorgetrokken curve over in de gestippelde . 

gebruik maken van de kwaliteitsfaktor Q van het filter, gedefiniëerd door de 
verhouding F /B. Deze Q is een (wat meer direkte) maat voor de selektiviteit 
van het filter. 

Zoals aangegeven is in Fig. 23 zijn de formantfilters in serie (cascade) 
geschakeld. Dat kan zó dat het brongeluid eerst door het formantfilter met 
de laagste afstemfrekwentie wordt gestuurd. Dit filter is verantwoordelijk 
voor de eerste formant, de F1 • Daarna wordt het signaal naar het tweede 
formantfilter, het F2-filter, gestuurd. Daarmee komt de tweede formant F2 
op de (al verzwakte) bovenflank van de eerste formant te liggen, zie Fig. 25. 
Op dezelfde wijze komt de derde formant te liggen in het deel van het spec
trum dat al verzwakt is door zowel het eerste als het tweede formantfilter , 
enz. Door deze serieschakeling van formantfilters krijgen we een spectrale 
omhullende die niet alleen pieken vertoont bij de afstemfrekwentie van de 
formantfilters maar ook snel zwakker wordt naarmate we hoger in het spec
trum komen. Door een juiste keuze van afstemfrekwenties en bandbreedtes 
kunnen we zo de spectrale vorm van een groot aantal spraakgeluiden be-
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Fig. 25: Spectrale omhullende van een klinkergeluid gemaakt met een 
spraaksynthetisator waarvan de forrnantfilter~ in serie zijn geschakeld. 
Iedere hogere forrna11t komt op de bovenflank van de gezamenlijke lagere 
formanten te liggen . Het resultaat is een goede benadering van het 
spectrum van dezelfde klinker zoals die door een mens gesproken is. 

naderen. Wanneer het brongeluid aldus door de formantfilters gekleurd 1s 

kan het hoorbaar gemaakt en beluist<>rd worden. 

Deze spraaksynthetisator is het gereedsc hap waarm('e we nu kunnen on

derzoeke11 wat het verband is tusse n spraa.kgPluiden en de spraakklanken die 
we daarin herkennen. Hij stelt ons ill s taat. om, onafhankelijk van elkaar de 
volgende waarneembare eigenschappl-'ll van geluid te bestuderen: 

1. Het wel of niet stemhebbend (tonaal) zijn va.11 het spraakgeluid. Dit 
wordt bepaald door de keuze van de geluidbron VUV. Bij de hier 

gekozen synthetisator is niet voorzien in een combinatie van periodiek 

en ruizig brongeluid, zodat stemhebbende wrijf- en plofklanken er in 
principe niet goed mee gemaakt kunnen worden. In de praktijk blijkt 

deze beperking geen groot bezwaar t<> zijn. 
2. Voor stemhebbende geluiden, d(' t.oonhoogt(' van het geluid. Deze 

wordt bestuurd via de grondtoonfrekwelltie Fi, Yan het periodieke broll
geluid. 

3. De geluidssterkte en daarmee tevens de aan- of afwezigheid van geluid. 

Deze wordt bestuurd door de amplit 11d<'\.<'rs t.C'rki11µ;sfaktor G van het 

brongeluid te veranderen. 

4. Het timbre of klankkleur van het geluid. Hiervoor zijn de gezamen

lijke afsternfrekwenties en bandbrel'dtes / Fk, Bk / van de formantfilters 
verantwoordelijk. 
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De hier geschetste spraaksynthetisator met 5 formantfilters heeft dus 13 
stuurgetallen nodig. Wat we nog niet gespecificeerd hebben is de duur van 
het spraakgeluid dat gesynthetiseerd wordt. In principe kunnen we deze 
vrij kiezen, maar vaak willen we een spraakfragment synthetiseren waarvan 
de eigenschappen in de tijd veranderen. Zulke veranderingen worden in de 
synthese benaderd door korte stukjes spraakgeluid, gespecificeerd door de 
hierboven genoemde 13 getallen, achter elkaar te zetten en de specificatie 
van ieder volgend stukje spraakgeluid te veranderen. In de praktijk blijkt 
het goed te werken wanneer we de waarden van de getallen 100 keer per 
seconde veranderen. De opeenvolgende stukjes spraakgeluid waarvan we de 

eigenschappen dus steeds met de stuurgetallen bijstellen, hebben dus een 
duur van 10 milliseconden. 

De vraag is hoe we aan die stuurgetallen voor spraaksynthese komen. 
Een eerste antwoord daarop is: door analyse van natuurlijke spraak. Dat 
zou een spectrografische analyse kunnen zijn, zoals eerder beschreven. Het 
voordeel daarvan is dat spectrogrammen zeer geschikt zijn voor visuele in
spectie. Een nadeel is dat ze niet direkt getallen oplevert voor het sturen 
van de synthetisator. Vandaar dat in de praktijk van het onderzoek gewerkt 
wordt met een analyse van het spraakgeluid in de computer, met een pro
gramma dat in grote lijnen hetzelfde doet als een spectrograaf, maar tevens 
de analyseresultaten meteen vertaalt in stuurgetallen voor de synthetisator. 

Zo'n analyseprogramma bepaalt 100 keer per seconde spraak of het geluid 
periodiek of ruizig is, wat bij periodieke geluiden de herhalingsfrekwentie van 
de grondtoon is, wat de sterkte is van het geluid, en welke de formantfrekwen
ties en bandbreedtes zijn. Wanneer deze stuurgetallen dan gebruikt worden 
voor spraaksynthese krijgen we een kopie van de oorspronkelijke spraakui
ting. Deze methode voor analyse en resynthese kan zó goed zijn dat voor 
ongeoefende oren het verschil tussen de oorspronkelijke spraakuiting en de 
gcresynthet iseerde kopie nauwelijks of niet hoorbaar is. De belangrijkste 
methoden voor analyse en resynthese van spraak komen in het volgende col
lege aan de orde. 

Een tweede antwoord op de vraag hoe we aan de stuurgetallen voor 
spraaksynthese komen is: door regels. Dat zijn dan regels voor de syn
these van spraak, zoals bijvoorbee ld nodig zouden zijn in een systeem voor 
het automatisch omzetten van een fonetische transcriptie van zinnen in 
spraakgeluid . Het zoeken naar zo'n regelsysteem is het zoeken naar een expli
ciete beschrijving van de samenhang tussen spraakgeluid en de eenheden en 

st ructuren van taal die we in dat spraakgeluid kunn en herkennen. Spraaksyn
these volgens rege ls is als onderzoeksinstrumPnt onv0rhiddelijk: als de regels 
niet goed zijn klinkt de s praa k ook niet ~oed . Ook hie r komen we in volgende 

colleges uitvoeriger op terug. 

In de praktijk van het onderzoek wordt nogal eens een tussenvorm ge
bruikt tussen resynthese en regelsynthese. Omdat we immers, tussen analyse 
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en resynthese in beschikken over een beschrijving van spraak in parameter
vorm is het ook mogelijk om systematisch eigenschappen van de geanaly
seerde spraak te wijzigen vóór resynthese. Zo kunnen we de oorspronke
lijke toonhoogtecontour van een spraakuiting na analyse vervangen door 
een kunstmatige toonhoogtecontour, bijvoorbeeld door een die door regels 
is gemaakt. Op dezelfde wijze kunnen we ingrijpen in andere eigenschappen 
van spraak om systematisch hun effekt op de waarneming te onderzoeken, 
of de bruikbaarheid van regels te onderzoeken. Voorbeelden hiervan komen 
eveneens in volgende colleges aan de orde. 

Tenslotte kunnen we natuurlijk ook stuurgetallen voor spraaksynthese zelf 
bedenken en ze systematisch in het onderzoek variëren, om na te gaan wat 
er nodig is om bepaalde klanken hoorbaar te maken. Dit experimenteren 
met spraaksynthese stelt ons in staat te bepalen welke eigenschappen van 
klinker- en medeklinkergeluiden van belang zijn voor het uit elkaar houden 
en herkennen van klinkers en medeklinkers . 
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8 Spraakcodering 

Menselijk spraakgeluid is het medium waarmee een spreker gedachten, mede
delingen of bedoelingen overbrengt naar een hoorder. Als de hoorder zich 
buiten gehoorafstand bevindt moet het spraakgeluid eerst in een of andere 
(gecodeerde) vorm worden omgezet die geschikt is om het via een commu
nicatiekanaal te transporteren. Daarna moet die code weer teruggetrans
formeerd worden tot spraakgeluid. Bij zo'n codering wordt het spraaksignaal 
altijd aangetast (vervormd) door o.m. extra ruis. 

Digitale communicatiekanalen spelen een zeer belangrijke rol bij het trans
port van informatie. Ze kunnen echter alleen gehele, discrete getalwaarden 
verwerken en dat slechts met een beperkte snelheid. De transportcapaciteit 
van zo'n kanaal wordt uitgedrukt in bits per seconde. De informatieinhoud 
van spraak ligt tussen 1 Mbit / s (hifi-muziekweergave) en ruwweg 60 bit/s 
(voorgelezen uit tekst) . Spraakcodering stelt zich nu ten doel om de hoeveel
heid informatie die vereist is om het spraaksignaal bij de hoorder te repro
duceren, zo klein mogelijk te maken (met behoud van voldoende kwaliteit) 
en daarmee de transmissie dus zo goedkoop mogelijk te maken. 

Voor het vinden van zo'n efficiënte spraakcodering zijn een drietal punten 
van belang. Allereerst moeten we begrijpen hoe het proces van menselijke 
spraakproduktie verloopt en welke beperkingen dit proces oplegt aan het 
spraaksignaal. Met een beschrijving in termen van bijvoorbeeld een bron
geluid en een lineair, in de tijd variabel filter kunnen we een zeer compacte 
parameterbeschrijving geven van het spraaksignaal. Daarnaast moeten we 
iets begrijpen van de oorsprong van de verschillende soorten redundantie 
die in spraakgeluid aanwezig zijn . Redundantie maakt spraakcommunicatie 
op gehoorsafstand beter bestand tegen verminkingen of bepaalde verstorin
gen zoals achtergrondlawaai. Maar of ze dat ook doet voor allerlei andere 
verstoringen zoals de ruis van digitale communicatiekanalen, is de vraag. 
Tenslotte moeten we begrijpen wat het oor wèl en wat het niet kan horen 
in het spraaksignaal. Onhoorbare verminkingen of vervormingen kunnen we 
dan exploiteren door ze te gebruiken voor een meer efficiënte codering. 

8.1 Golfvorm-codering 

De eenvoudigste digitale representatie van spraak verkijgen we door bemon
stering gevolgd door kwantisering. Bij bemonstering wordt de amplitude van 
de continue, analoge golfvorm op discrete tijdstipen afgebeeld in getalvorm. 
Omdat di t slechts met beperkte nauwkeurigheid kan, wordt het signaal ge
kwantiseerd en dat levert extra ruis: kwantiseringsruis. 

In het eenvoudigste systeem is de afbeelding lineair, dus met uniform 
verdeelde kwantiseringnivo's en deze codering heet (lineaire) pulscodemodu
latie (PCM). De verhouding tussen signaal en kwantiseringsruis, hier verder 
SNR ("signa! to noise ratio" ) genoemd , neemt ruwweg 6 <lB toe met ieder 
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bit dat we toevoegen aan de nauwkeurigheid waarmee we kwantiseren. Eisen 
we voor hifi-kwaliteit een SNR van bijv. 90 dB bij volledige uitsturing dan 
moeten we 16 bits (15 plus tekenbit) per bemonstering opslaan. De frekwentie 
waarmee bemonsterd moet worden hangt af van de bandbreedte (frekwentie
inhoud) van het signaal. Volgens het bemonsteringstheorema1 van Shannon 
moeten we dat doen met tenminste het dubbele van de hoogste frekwentie 
die in het signaal voor komt, teneinde geen informatie te verliezen. Voor hifi
kwaliteit, waarbij het signaal frekwentie-componenten in het gehele hoorbare 
spectrum bevat, betekent dat een bemonsterings-frekwentie van bijv . 44 kHz, 
zodat de informatiestroom dan ruwweg 700 kbit/s bedraagt (compact-disk 
kwaliteit). Stellen we minder hoge eisen dan kunnen we met een laagdoorlaat
filter het spectrum begrenzen tot bijvoorbeeld 4 kHz . Wanneer we bovendien 
genoegen nemen met 40 dB SNR bij volledige uitsturing, is een representatie 
met 8 bits en een bemonsteringsfrekwentie van 8 kHz voldoende . Dit re

du ceert de informatiestroom dan to t 64 kbit / s. Hierbij is echter al heel goed 
ruis te horen , vooral in de spraakklanken waar de amplitude laag is. 

Lineaire (uniforme) PCM levert bij lage amplitude een slechte 
nauwkeurigh eid . Daarom word t in de praktijk vaak een logaritmisch verband 
tussen signaalamplitude en kwantiseernivo toegepast , logP CM genaamd. 
zoa ls weergegeven in Fig . 26. Het. loga ri t misc h verband word t in de praktijk 

00 10 0000 

_ ___ .. D 
1 1 

0 111 0000 ---~ ----<-~-+--~-+-~---t 

- UR!f 0.5U l!f 0 0 0.5 U1!f 

Fig. 26: Lineaire kwantise ring (links) en loga ritmische kwanti sering (rechts ). Het 

analoge elektrische signaa l (spanning of st room) lJ wordt vergeleken met een re
ferent ies ignaal U R E F (hori zontaal) en omgezet i11 ee n bitpat roon (v er t icaa l) . De 
logaritmi sche curve rechts word t in de praktijk benaderd met. 13 of 15 rechte lijn
s tukken . 

benaderd door rechte lijns tukken , in Europa vi a de zogeheten "A-l a\-'/ 1 (I :l 
lijnstukken) en in de US A met. df' " p. -l aw" (1 :, li_jn s t11kk <' 11). Daarmef' word t 
de spraakkwaliteit flink verbet<'rd. DC' SNH 11< '(' 111t tew 0111dat er beter rf'cht 

wordt gedaan aan het grote dynarni1:;ch bereik van s praa kgeluid. Bovendien 
1s het oor tolerante r voor afwijkingen bij hogere amplitudes dan bij lagere 

1 oo k eers t. e Nyqui s t.-criterium ge 11 oe md 
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en mogen de afwijkingen bij grote amplitudes dus groter zijn. In de praktijk 
klinkt logPCM met 7 bits even goed als linPCM met 10 bits per bemonste
ring . 

Een andere mogelijkheid is om de stapgrootte van de (lineaire) kwantise
ring in de tijd te veranderen en aan te passen aan het gemiddelde amplitu
denivo van het signaal, gemeten over een relatief korte tijdsduur. Bij hoge 
amplitudes dus grote stappen, bij lage kleine. Deze methode heet adaptieve 

PCM en is qua zuinigheid vergelijkbaar met logPCM. 

Verdere reduktie van de informatiestroom is mogelijk door redundantie in 
het signaal te verwijderen. Zo vertonen opeenvolgende bemonsteringen van 
bandbegrensde signalen s lechts relatief kleine verschillen in amplitude: zij 
zijn sterk gecorreleerd. Daarom kan het spraaksignaal zuiniger beschreven 
worden door het verschil tussen twee opeenvolgende monsters te coderen. Dit 
heet differentièïe codering en daarmee winnen we ruwweg 1 bit. Codering 
met 8 bit diflPCM komt overeen met 9 bit linPCM. 

Een speciaal geval van deze verschilcodering is de zogeheten De/ta

mod ulati e. Hierbij wordt all een onderscheid gemaakt tussen "groter dan" 
of "kleiner dan" het voorafgaa nde monster en dus met slechts één bit (1 of 
0) gecod eerd . Zolang het sign aal binnen hetze lfde kwantiseernivo ("gelijk") 
blijft, wo rdt. a fwi sse lend cod<' 0 en I gegen<'r<'f'rd , zoals is afgebee ld in Fig .27. 
Bij De l1 a-modu lat ie moet. <le bcmonstcri11gs-frekw<'ntie hoog genoeg zijn om 

X(n) 

Y(nl 

d (n) ~ 

n 

Fig. 27: Voorbeeld van de codering van een signaal x(n) (gladde curve) met Delta
rnodulati e. Het. ingangssignaal x( n) wordt benaderd d< >o r y( n) en gecodeerd met 
d(n), met n de bemonsteringstijdst. ippen. 

bij de gegeven stapgrootte de ve rschillen te ku111u•11 rnlgc11 , anders treedt bij 
grote veranderingen in amplitud<' "s lope overload '. op. Door ook deze me
t hode adaptief te maken , dus "s lope ovcrloa<l" te detecteren en de stapgrootte 

aan te passc :1 aan de amplitude van het sign aal, kan de SNR verder verbeterd 
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worden. Bij lagere bitsnelheden, van zeg 32 kbit/s, is een verbetering van 20 
dB mogelijk vergeleken met logPCM. 

Om nog efficiënter te coderen kunnen we gebruik maken van eigenschap
pen van het gehoor . Een daarvan is dat het korte-termijn amplitudespectrum 
van het spraaksignaal veel belangrijker is voor de perceptie dan het fasespec
trum. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de zogeheten Mozer-codering. De 
redundante faseinformatie wordt daarbij zodanig uit het signaal verwijderd 
dat de golfvorm symmetrisch wordt ten opzichte van het midden van de pe
riode van de grondtoon, zoals is afgebeeld in Fig. 28. Bovendien wordt door 

~f•----- To ------•"'1\ 

a) 

b) 

C) 

Fig. 28: Voorbeeld van Moze rcoder ing : a) golfvorm binnen de periode 
To van de grondtoon, b) idem na verwijdering van faseinformatie, c) 
idem nadat de energie-arme stukken aa11 tie uiteinden verwijJerd zijn . 

deze "fasecompensatie" de energif' zoveel mogelijk geconcentreerd rond dit 
midden. Er ontstaan dan relatief grote stukken binnen een per iode \\·aar de 
amplitude relatief klein is en daar kan zonder al te veel verlies va n kw a lit e it 
het signaal nul worden gemaakt. Door d<'Z<' , voor de Mozn-codering ken
merkende, bewerkingen te combineren met f'Pn aantal van de eerdn ge
noemde technieken (verschilcodering , dPlt<1-111od11lati<') e11 U•vens die s tukken 
waar het spraaksignaal weinig verandert te l><'~c hrij ven als herhalingen rnn 
één grondtoonperiode, ontstaat een zeer lage informatieinhoud van 4 kbit ,'s 
of minder. De methode heeft als nadPel dat de periode T0 van de grondtoon 
F0 ("pitch") bekend moet zijn ; zij werkt immers "pitch synchroon". 
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8.2 Parameter-codering 

De tot nu toe genoemde coderingen vallen alle onder het begrip golfvorm
codering. Redundante informatie is uit het signaal verwijderd, hetzij op 
grond van eigenschappen van het te coderen signaal (bandbegrensd zodat 
verschilcodering voordeel biedt), hetzij op grond van kennis over het gehoor 
(weinig gevoelig voor fase-informatie en voor fouten in hoge amplitudes). We 
kunnen tot nog zuiniger codering komen wanneer we rekening houden met de 
beperkingen die het proces van menselijke spraakproduktie aan het signaal 
oplegt. We weten dat bij het produceren van spraakklanken de articulatoren 
( tong, lippen, kaak enz.) op grond van fysische beperkingen met slechts 
beperkte snelheid kunnen bewegen. Verder hebben we gezien hoe in het 
bron-filtermodel voor de spraakproduktie het filter de akoestische eigenschap
pen van het spraakkanaal weerspiegelt. De parameters van het filter veran
deren ongeveer met de snelheid waarmee de akoestische eigenschappen van 
het spraakkanaal wijzigen. Dat is veel langzamer dan de snelheid waarmee 
de golfvorm van het spraaksignaal verandert. Daarom kan een codering 
in termen van de parameters van een bron-filtermodel, parametercodering2 
genaamd, ook een zuinige codering zijn, met enkele kbit/s, zoals we hierna 
zullen zien. Een van de mogelijkheden om de modelparameters te bepalen 
als funktie van de tijd is via de analyse van natuurlijke spraak. 

2 In de literatuur ook wel "source-coding" genoemd, waarbij "source" niet alleen slaat op 
het brongedeelte van het model maar op de "oorsprong" van het spraaksignaal, dus ook op 
het filter. 
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9 Analyse van spraakgeluid 

Bij de analyse van spraaksignalen is het de bedoeling om de parameters van 
het bron-filtermodel te bepalen als funktie van de tijd. Daarbij gaat het 
om een beschrijving van de energie (geluidssterkte), de spectrale omhullende 
(klankkleur, timbre), het wel of niet periodiek zijn (stemhebbend/stemloos) 
en, indien periodiek, de frekwentie F0 van de grondtoon (toonhoogte). De 
analyse vindt steeds plaats over een relatief kort segment (het analyseven
ster), in grootte variërend van 20 tot 40 ms, afhankelijke van de te bepalen 
parameter. Aangenomen wordt dat de betreffende parameter binnen dit ven
ster constant is, dus dat het signaal (lokaal) stationair is. Dit is niet voor 
alle klanken juist (plofklanken!). 

We kunnen de analyse uitvoeren in het tijddomein, in het spectrale 
domein of in beide. 

9.1 Analyse in het tijddomein 

Het aantal nu/doorgangen van het signaal in het analysevenster levert in 
eerste instantie een (vrij grove) maat voor de verhouding tussen hoge en 
lage frekwentiekomponenten in het spectrum. Veel nuldoorgangen betekent 
veel komponenten met hoge frekwenties. Een mogelijke toepassing van 
de nuldoorgangen-analyse ligt dan ook bij het bepalen of het signaal pe
riodiek of ruizig is (stem/stemloos-detectie). Bij stemloze stukken spraak 
zijn vooral de componenten boven 3 kHz sterker vertegenwoordigd dan bij 
stemhebbende stukken; de globale helling van de spectrale omhullende is bij 
stemloze stukken groter (positief) dan bij stemhebbende (klein of negatief). 
Samen met de energie kan het aantal nuldoorgangen ook gebruikt worden 
om stiltes in de spraak te detecteren (start-stop detectie). In een wat meer 
verfijnde versie wordt deze techniek wel toegepast bij eenvoudige systemen 
voor spraakherkenning. Daarbij delen we het frekwentiespectrum op in een 
aantal frekwentiebanden en meten per band het aantal nuldoorgangen. Dit 
vormt dan een (goedkope) vervanging van een spectrale analyse zoals FFT 
( snelle Fourier-transformatie). 

Van meer betekenis dan het aantal nuldoorgangen is echter de auto

correlatiefunktie Rk, gedefiniëerd als: 

N 

Rk = L SnSn - k 
n =O 

(1) 

Hierin is Sn de verkorte schrijfwijze voor de waarde van het signaal op de 
discrete tijdstippen n/ J.,, waarin J., de bemoJtst.c,ringsfn~kwentie is en n een 
geheel getal. Dus Sn is de ne bemonstering ("sample" ) en evenzo is sn-k het 
(n - k)e "sample", dus het, signaal s over k samples verschoven t.o.v. sn. 

Voor het berekenen van de autocorrelatie volgens (1) wordt dus het signaal 
sn met zichzelf vermenigvuldigd, na eerst over k samples te zijn verschoven, 
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en dan gesommeerd over de N samples binnen het analysevenster. Daarmee 
verkrijgen we de k-de autocorrelatie en als funktie van de verschuiving k de 
autocorrelatiefunktie Rk. 

Van belang voor de spraakanalyse is in welk gebied van de verschuiving 
k we de autocorrelatiefunktie berekenen. Voor k = 0 krijgen we R0 , de 
energie (kwadratensom) van het spraaksignaal binnen het analysevenster. 
In het algemeen bevatten de eerste M autocorrelaties R 1 , R 2 , ••• RM infor
matie omtrent de omhullende van het amplitude- ( of energie-)spectrum. Hoe 
meer autocorrelaties we meenemen, dus hoe groter M, des te groter is het 
"oplossend vermogen" tij voor details in die omhullende, waarbij globaal 
het verband geldt: 

tij - J., 
- 1 + 2M' 

(2) 

waarin j, de bemonsteringsfrekwentie is. Bij j. = 10 kHz leveren de eerste 
10 autocorrelaties dus informatie over de spectrale omhullende met een 
oplossend vermogen van ongeveer 500 Hz. Deze autocorrelaties vormen de 
basis van de zogeheten LPC-analyse, waarop we verderop nog uitvoeriger 
zullen ingaan. Als we de tijdverschuiving k veel groter kiezen, bijvoorbeeld 
tussen 20 en 200 samples, dan krijgen we informatie over de fijnstruktuur 
in het amplitudespectrum. Voor per iodieke signalen vinden we een top in 
de autocorrelatiefunktie op veelvouden van de periode T0 = 1/ F0 van de 
grondtoon. Het signaal lijkt dan sterk op het over T0 verschoven signaal. 
We zien hiervan een voorbeeld in Fig. 29, waarin de periode ongeveer 9 
ms bedraagt. Voor niet-periodieke signalen ontbreken dergelijke duidelijke 
pieken. De autocorrelatiefunktie kan dus in principe dienen als basis voor 
zowel de stemhebbend / stemloos-beslissing als voor het meten van de toon
hoogte. In de praktijk echter kan alleen de stem/stemloos-beslissing op re
delijk bevredigende wijze op de autocorrelaties worden gebaseerd en met 
name op de genormeerde eerste autocorrelatie, gedefiniëerd door Ri/ R0 , dus 
de verhouding van eerste autocorrelatie en energie. We komen hierop nog 
terug bij de LPC-analyse. Voor het meten van de toonhoogte voldoet de 
autocorrelatiemeting niet zo goed. De keuze van de juiste piek is lastig om
dat de hoogste niet altijd de juiste is. Op methoden voor toonhoogtemeting 
komen we in een volgend college nog terug. 

9.2 Analyse in het frekwentiedomein 

Als eerste noemen we de "Fasl Fourier Transform " FFT, een relatief snelle 
rekenwijze om de Fourier-transformatie (amplit11df'- en fase-spectrum) van 
een signaal te berekenen. Hiermee wordt op een groot aantal (meestal een 
macht van 2) equidis tante punten langs de frekwentie-as het energiespec
t rum (vermogensd ichtheidsspectrum) binnen het analysevenster berekend. 
Het a2.r1tal punten en daarmee het oplossend vermogen worden zo groot 
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Fig. 29: Voorbeeld van golfvorm (boven) voor de klinker /a/ (linkl!I) en mede
klinker /f/ (rechtl!I) met bijbehorende autocorrelatiefunkties (onder) . We zien bij 
het periodieke l'lignaal (links) in de correlatiefunktie pieken op veelvouden van de 
grondtoonperiode, hier ongeveer 9 ms. 

gekozen dat ook de fijnstruktuur van het spectrum duidelijk zichtbaar is. 
We zien daarvan een voorbeeld in Fig. 30. 

Een in de fonetiek veel gebruikte spectrale analyse is het al eerder be
sproken spectrogram. Een spectrograaf werkt met een continu afstembaar 
filter met vaste bandbreedte (instelbaar op "smal" of "breed"), waarmee de 
energie binnen die band langs de frekwentie-as wordt afgetast en op papier 
weergegeven . Dit levert FFT-achtige analyses in de tijd. FFT-analyse noch 
spectrogram leveren de waarden voor de model parameters rechtstreeks ( au
tomatisch); ze moeten uit het amplitudeverloop of uit de plaatjes worden 
afgeleid. 

Een derde analyse in het frekwentiedomein, die ook historisch van beteke
nis is geweest voor het spraakonderzoek, is de filterbank-analyse . Hierbij 
wordt het spraakgeluid geanalyseerd met 10 à 20 vast afgestemde bandfil
ters, verdeeld over het frekwentiegebied . Voor ieder bandfilter wordt de 
omhullende van het uitgangssignaal in de tijd gedetecteerd via gelijkricht
ing en laagdoorlaatfiltering, zodat alleen de langzaam in de tijd fluctuerende 
eigenschappen van het spraaksignaal overblijven. Daarmee wordt een traps
gewijze benadering van de omhullende van het energiespectrum verkregen 
waaruit de modelparameters automatisch bepaald kunnen worden. In tegen
stelling tot de spectrograaf zijn bij de filterbankanalyse de bandbreedtes B 
meestal relatief constant gekozen (vaste kwaliteitsfaktor Q = F / B), zodat 
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Fig. 30: Voorbeeld van de beschrijving van de omhullende van het 
energiespectrum van het spraaksignaal. De doorgetrokken curve I is het 
energiespectrum berekend met de FFT van 256 samples in het analy
sevenster. De gestreepte curve II is een trapsgewijze benadering van de 
omhullende via een filterbank-analyse en de gestippelde curve 111 een 
benadering via de methode van Lineaire Predictie. 

het oplossend vermogen in de tijd toeneemt met toenemende frekwentie. 
Ook is wel gekozen voor een va.ste B tot 1 kHz en daarboven een vaste Q, 
globaal overeenkomend met de zogeheten kritieke banden van het menselijk 
oor. Daarvan is een voorbeeld weergegeven in Fig. 30. 

Van grote praktische betekenis, tenslotte, is een analyse met de zogeheten 
methode van lineaire predictie LPC ( "linear predictive coding"). Deze kan 
in het frekwentiedomein worden opgevat als een beschrijving van de spec
trale omhullende van het spraakgeluid door een klein aantal continu afstem

bare filters, ieder met eveneens variabele bandbreedte. Deze methode leent 
zich zeer goed om automatisch de parameters van het bron-filtermodel uit 
het spraaksignaal te berekenen. Zij levert direkt een beschrijving van de 
spectrale omhullende in termen van één hogere-orde filter en de amplitude
versterkingsfaktor G. In Fig. 30 is daarvan een voorbeeld geschetst en we 
zullen deze methode nu in detail behandelen. 
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10 LPC-analyse en resynthese 

We hebben eerder gezien hoe het filter in het vereenvoudigde bron-filtermodel 
de spectrale omhullende bepaalt van het uitgangssignaal. De overdrachts
funktie van dit filter (verder ook synthesefilter genoemd) bepaalt de 
omzetting van het vlakke, witte bronspectrum naar het gekleurde, gepiekte 
spectrum aan de uitgang van het model. Dat het bronspectrum wit is levert 
ons nu de mogelijkheid om voor een bepaald stukje spraakgeluid, via de tech
niek van zogeheten "invers filteren", de parameters van het filter rechtstreeks 
uit het spraaksignaal te bepalen. Stel dat we een signaal met een of ander 
analysefilter zódanig filteren dat aan de uitgang van dat filter het spectrum 
een vlakke omhullende heeft, dus wit is. Dan moet de overdrachtsfunktie van 
dat analysefilter de geïnverteerde zijn van het synthesefilter dat we zoeken, 
immers dit laatste heeft een wit ingangsspectrum. Dit betekent dat we de 
parameters van het synthesefilter kunnen vinden door de overdrachtsfunk
tie van het analysefilter te inverteren; analyse- en synthese-filter zijn elkaars 
inversen. Hoe we de parameters van het analysefilter zó berekenen dat het 
spectrum aan de uitgang ervan vlak wordt zullen we nu uiteenzetten. 

10.1 Bepaling van de a-parameters van het analysefil-
ter 

We nemeu aan dat lwt. analysefilter fysisch realiseerbaar ( dus causaal) is en 
dat het lineair en tijdonafliankelijk is voor een korte tijdsduur overeenkomend 
met de grootte van het analysevenster (bijv. 25 ms). Verder dat het een digi
taal filter is waarvan de overdrachtsfunktie uitsluitend nulpunten heeft, dus 
geen polen . Voor zo'n filter wordt in het tijddomein het uitgangssignaal e" 
( dat is het uitgangssignaal op de tijdstippen n/ J. waarin J. de bemonsterings
frekwentie is en n een geheel getal) alleen bepaald door het ingangssignaal s 11 

op datzelfde tijdstip en een lineaire combinatie van M voorafgaande samples 
aan de ingang: 

M M 

en = Sn + L akSn - k = L akSn - k, ao = 1. (3) 
k= l l.:= O 

Het uitgangssignaal en is dus de convolut.ie van het ingangssignaal s 11 en de 
impulsresponsie gegeven door de coëfüriënten a1, . • Alleen de Ivf voorafgaande 
samples uit het. verleden dragen, elk voorzien van een eigen weegfakt.or ak , 

bij tot het uitgangssample en , zie Fig. 31. De orde M van het. filter geeft. het 
aantal coëfficiënten aan, dus het tijds bereik waarover het. filter de samples uit 

het verleden onthoudt. Voor de (totale) energie E van het uitgangssignaal, 
gedefiniëerd door 

E = ~ e2 
L.., n> 

n. 

n = - oo, ... + oo ( 4) 
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Fig. 31: Digitaal M'-orde analysefilter. Het uitgangssample en op 
tijdstip nT wordt gegeven door de som van het ingangssample Sn op 
datzelfde tijdstip en M gewogen daaraan voorafgaande ingangssamples . 
De weegfaktoren a1c worden bij de analyse zó berekend dat de energie 
va n het uitgangssignaal minimaal is . 

geldt dan met ( 3 ): 
M 

E = L(L a1c s n- 1c)
2 

n k =c O 

of 

M M 

E -= La; L a1c L Sn - iSn - k, 
i =.c ü k = U n 

of 

M M 

E = La; L adli - k , 
1= 0 lr = ll 

waarin 

fl, - k = L$n -,$n-k 
n 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

de (i - k)' autocorrelati e van het ingangssignaal sn definiëert. Hoewel n 
in prin c ipe van -- oo tot + oo loopt zijn in ons geval per definitie alle in

gangssamples sn buiten het analysevens ter, <lat uit N samples bestaat, nul. 

Voor ee n minimale energie E is dan , na partiële differentiatie van (7) naar 

de filterrnëffici ënten a1r , af te leiden da t als voorwaarde moet gelden: 

of: 

M 

L a1cR, - 1c = 0 , 

M 

L a1cRi-k = - R;, 
/C C: 1 

i = 1 .. . M (9) 

i = l .. . M (10) 
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omdat a0 per definitie 1 is. Dit stelsel (10) van M vergelijkingen met de M 
filtercoëfficiënten a" als onbekenden kan recursief worden opgelost na bere
kening van de autocorrelaties Ri- k van het ingangssignaal volgens (8). 

Wanneer de filtercoëfficiënten aan (10) voldoen is de energie E van het 

uitgangssignaal minimaal en deze wordt dan gegeven door: 

M 

Em = LaiR;. 
i=O 

(11) 

Bij het berekenen van de filtercoëfficiënten a1c wordt alleen gebruik gemaakt 
van de autocorrelaties (8) van het ingangssignaal. Dat signaal zelf is daar
bij niet nader gespecificeerd en mag dus ook ruis zijn. Resultaat is steeds 
een set filtercoëfficiënten waarvoor geldt dat zij een filter van gegeven orde 
M definiëren dat de energie van het uitgangssignaal voor het gegeven in

gangssignaal zo klein mogelijk maakt. Hoe groot deze minimale energie Em 
van het signaal aan de uitgang (het "restsignaal") dan is, hangt af van M. 
Naarmate het filter meer coëfficiënten heeft zal het beter in staat zijn zijn 
taak te vervullen en zal de energie van het restsignaal kleiner zijn. Em neemt 
monotoon af met toenemende M. 

In het frekwentiedomein wordt het analysefilter gekarakteriseerd door zijn 
(complexe) overdrachtsfunktie A(z), de z-getransformeerde van de impuls

responsie a" van het filter: 

(12) 

Hierin is z een complexe variabele3 en z - k op te vatten als een vertraging 
over k samples, dus voor k = 0 géén verschuiving in de tijd, voor k = 1 een 
verschuiving over één bemonsteringsperiode T, voor k = 2 over 2 keer T enz., 
zie Fig. 31. 

De z-getransformeerde E(z) van het uitgangssignaal en wordt gegeven 

door: 

E(z) = A(z).S(z), (13) 

waarm S(z) de z-getransformeerde is van het, ingangssignaal sn. Voor de 
energie E van het uitgangssignaal geldt dat de kwa.dratensom (4) in het 
tijddomein ook geschreven kan worden als integ rati e in het frekwentiedomei n 
( theorema van Parseval) : 

"' 2 1 /+,r 1 ., E = L en = - E(w) 1• clw 
n 27r -,r (14) 

3 Door de eenhei<lscirkel in het z-vlak te doorlopeu, dus z = eiw te kiezen met w = 21r f, 
gaat de z-transformatie over iu de Fourier-transfonuatie en kan uit de overdrachtsfunktie 
A (z) van het digitale filter het frekwentiespectrum worden berekend. 
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Minimaliseren van E volgens (10) betekent dat, geïntegreerd over het gehele 
frekwentiegebied, de energie van het uitgangssignaal, bij gegeven M, zo klein 
mogelijk wordt gemaakt. Voor het betreffende spraaksegment van N samples 
in het analysevenster is de spectrale omhullende van het uitgangssignaal, door 
het filter waarvan de coëfficiënten aan {10) voldoen, dan zo vlak mogelijk 
gemaakt. 

Een voorbeeld van een 10'-orde filter, berekend voor zowel een perio
diek als een ruizig ingangssignaal, is weergegeven in Fig. 32. Links staan 
golf vorm en energiespectrum van beide ingangssignalen, rechts die aan de 
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Fig. 32: Voorbeeld van het energ iespectrum (midden) van een 10'-orde analysefilter 
A ( z ), berekend voor een periodiek (stemhebbend) ingangssignaal (boven) en een 
ruizig (stemloos) ingangssignaal (onder) . Het spectrum van het restsignaal aan de 
ui tgang van het filter is bij benadering vlak (wit) geworden. 

uitgang. We zien hoe het energiespectrum van het restsignaal en door het 
filter is vlakgestreken, maar niet perfekt. Hoe meer coëfficiënten M het filter 
h<>cft. des te beter kunnen pieken (resonanties) in de omhullende van het in
gangsspectrum door dalen (antiresonanties) van het b<'rekende analysefilter 
worden "geneutraliseerd" . Het daarvoor h<'nodigd <> ene rgi espectrum van het 
analysefilter is in het midden in Fig. 32 weergf>geven voor M = 10. 

10.2 Synthese met het gei'nverteerde analysefilter 

We waren op zoek naar <le parameters voor het synthesefilter van het bron
fi !ter model om daarmee kun stmatige spraak te genereren. Bij een gegeven 
ingangssignnal zijn de coëfficiënten van het M'-orde analysefilter zo bepaald 
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dat de spectrale omhullende van het signaal aan de uitgang van het filter , 
voor gegeven M, zo vlak mogelijk is geworden. Dat betekent dat deze over
drachtsfunktie A(z) de geïnverteerde omhullende van het ingangsspectrum 
zo goed mogelijk benadert. Dus beschrijft 1/A (z) de spectrale omhullende 
van het ingangssignaal zo goed mogelijk. Als synthesefilter voor het bron
filtermodel definiëren we dan ook: 

1 
H(z) = A(z) (15) 

Het ingangssignaal voor dit synthesefilter is het bronsignaal Un met als z

getransformeerde U(z) en het uitgangssignaal is een signaal s'n, met z
getransformeerde S' ( z), dat het spraaksignaal aan de ingang van het ana
lysefilter zo goed mogelijk benadert . In het z-domein geldt dus: 

S'(z) = U(z).H(z) 

of met (15) en (12) : 

S'(z) = U(z) = U(z) 
A(z) 1 t- <;:'M - k. - L-k=l ak z 

Terugtransformatie naar het tijddomein levert: 

of 

M 

s'n = Un - L aks'n- k· 
k= l 

(16) 

( 17) 

(18) 

( 19) 

Het uitgangssignaal wordt dus gegeven door het verschil van ingangssignaal 
op tijdstip n en een lineaire combinaiie van M daaraan voorafgaande uit
gangssamples, zoals is geschetst in Fig. 33. Merk op dat de parameters van 
het synthesefilter uit die van het analysefilier zijn verkregen door slechts hei 
teken om te keren. 

Het ingangssignaal un voor dit synihesefilter kunnen we in principe vrij 
kiezen. Als we daarvoor bijvoorbeeld het rests ignaal en nemen, dus de output 
van het analysefilter, dan krijgen we als output van het synthesefilter weer 
het oorspronkelijke spraaksignaal Sn terug, immers het produkt van analy
sefilter A(z) en synthesefilter H(z) is per definitie 1. Wij zullen echter a ls 
ingangssignaal voor het synthesefilter een stN k "geïdealiseerd " rests ign aal 
nemen: impulsen of ongecorreleer<le (witte) mis, ~<'h<-•c l conform het vereen
voudigde produktiemodel. Dit is schemat isc h W<'ergegeven in Fig. 34 voor 
een stemhebbend en in Fig. 35 voor een stemloos stukje spraak. 

Rest ons nog het bepalen van de versterkingsfaktor G, waarmee in het 
bron-filtermodel de energie van het spraaksegment moet worden geregeld. 
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Fig . 33: Digitaal M'-orde sy11theselilter verkregen door inverteren van 
het analysefilter A(z). Het uitgangssample s'n op tijdstip nT wordt 
gegeven door het verschil van het ingangssample U.n op datzelfde tijdstip 
en M gewogen daaraan voorafgaande uitgangssamples. De weegfaktoren 
uk zijn de a-parameters van het bereke11de analysefilter. 
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Fig. 34: Voorbeeld van het energiespectrum (111i<lde11) van het, synthesefilter H(z) 
verkregen door het analysefilter A(z) van Fig. 32 (voor ee n periodiek ingangssignaal) 

te inverteren. Het restsignaal En als input (li11b boven) levert het oorspronkelijke 
spraaksignaal Sn weer op (rechts boven). Uij dP r(•s~· nthese \,·ordt echter niet En 

maar ee n impulsreeks U.n (link s ond er) als i11ga11gssig11aal t.uegepast . Dat levert een 

synthetisch spraaksignaal s' n (rechts ouder), waarvan de spectrale omhullende die 

van het oorspronkelijke spraaksignaal benad ert . 
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Fig. 35: Als Fig. 34, maar nu voor een ru1z1g ingangssignaal. Links boven het 
(ruizige) restsignaal en van Fig. 32, dat als input voor het synthesefilter het oor
spronkelijke spraaksignaal sn oplevert. Bij ck synt,hes<> wordt echter wit.te ruis al!' 

ingangssignaal Un voor het synthesefilter gebruikt , hetgeen een {zeer goede) benader
ing s' n oplevert. 

Deze is vastgelegd <loor de eis dat de energi e van het signaal na resynthese 
gelijk moet zijn aan die van het oorspronkelijk ingangssignaal van het anal_v
sefilt.er. We hebben bij de analyse gczi<'n dat <le energie van het restsignaal 
Em gegeven is door (11). We kunn en <lan afleiden dat aan die eis van gelijke 
energie wordt voldaan als 

M 

G 2 =c Em = L a,R,. 
i = fl 

(20) 

Bij de analyse zijn de autocorrelaties I4 en daaruit de filtercoëfficiënten 
ak al berekend. Door tevens het inprodukt van beide uit te rekenen krijgen 
we dus, als "bijprodukt" van <le analyse, tevens het kwadraat van de ampli

t.udeversterkingfaktor G. In het frckwentiedomein betekent dit dat het ener
giespectrum van de resynthese, dat qua vorm al zo goed mogelijk paste bij 
het ingangsspectrum, na vermenigvuldiging met een faktor G nu ook zo goed 
mogelijk tot dekking is gebracht met het ingangsspectrum. We zien daarvan 
een voorbeeld in Fig. 36. Integratie over het gehele frekwentiegebied leve rt 
voor de gladde curve hetzelfde op als voor het oorspronkelijk spectrum; beide 
energieën zijn gelijk. De amplitudeversterkingsfaktor G wordt dus verkregen 

volgens (20} uit de energie van het rest.signa.al. Het. rests ignaal zelf wordt. bi_j 
de analyse niet berekend. We merken in dit vnba11d nop; op dat het res ts ip;

naal bijna evenveel informatie bevat als het. oorspronkelijke spraaksignaal, 

n.l. alles wat niet door het analysefilter wordt beschreven. Dat is dus het 

gehele fasespcctrurn en bovendien die dt>t.ails van het amplitudespectrum die 
niet door het analysefilter kunn<'n worden geneutraliseerd omdat er slechts 
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Fig. 36: Voorbee ld van go lfvo rm (lin ks) en energiespectrum (rechts) van het in
gangssignaal (boven) en de resynthese (onder) . De dik ke gladde curve rechts boven 
is de uvC' rdrachlsfunkli<· van hel gC'Ï 11 vcrle('[dr a nalysefi lter dat bij de gegeven orde 
1\1 (hi er 10) zo goed rnogPl ij k past hij hel ingangsspt•ctrum. 

een beperkt aantal van M filtercoëfficiënten beschikbaar is. 

De naam "lineai re predictie" voor deze methode van invers fil teren heeft 
de vo lgende acht ergrond . Het min imaliseren van de energie van het rests ig

naal e11 geg<'ven door (3) is ook op te vatten a ls het minimaliseren van de 

fout. di<' we mak<'n a ls we voor ieder samp le $n een ''voorspe ll ing" Sn maken, 
gedefiniëerd door een lineaire combinatie van J\,J voorafgaande samples, dus: 

M 

S n - - L akSn - k 

k = I 

(21) 

De bij deze "lin eaire pred ictie" optredende fout is het versch il e'n tussen het 

werke lij ke ingangssignaa l sn en de voorspe ld<' waarde sn, dus 

(22) 

Minimaliseren van dit verschi l e'n OV<'f a ll e samp lf>s b innen het analyseven
s te r , met het cr iteri um van kleinste kwad raten , levert dan hetzelfde stelse l 

verge lij k ing a ls (10), maar dan met a lle coeëfficiënten ak voorzien van een 

negat ief tek;; n. Daaru it volgt dus p rec ies het synth esefil ter H(z). 
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10.3 Andere uitvoeringsvormen van analyse- en syn
thesefilter 

De beschrijving van de spectrale omhullende van het spraaksignaal met één 
hogere-orde ( "direct form") filter heeft een aantal praktische bezwaren. Ten 
eerste is een dergelijk filter vrij gevoelig voor onnauwkeurigheden in de pa
rameters en kan aantasting van de coëfficiënten door afbreek-, kwantiseer
of transmissiefouten tot een instabiel filter leiden. Ten tweede leveren de 
a-parameters nog niet direkt informatie over de resonantiefrekwenties (for
manten). Daarom wordt in de praktijk uit het hogere-orde filter vaak een 
andere filterstruktuur afgeleid, waarvan we er hier twee zullen noemen. 

10.3.1 Cascade van tweede-orde {formant)filters: FB-parameters 

De eerste mogelijkheid is om over te gaan op een cascade van tweede
orde filters en daarmee het verband tussen filtercoëfficiënten en resonantie
frekwenties expliciet te maken. We kunnen het Me-orde analysefilter om
rekenen naar een cascade van M /2 tweede-orde filters. Eén zo'n tweede-orde 
sectie kan in principe één resonantiepiek in het ingangsspectrum voor zijn 
rekening nemen. Het Me-orde filter heeft. als overdrachtsfunktie (12): 

M 

A(z) = 1 + L akz - k, (23) 
k=l 

en dit polynoom is ook als produkt van kwadratische termen te schrijven. 
Aannemende dat M even is geldt: 

M/2 

A(z) = IT (1 + Pkz - 1 + qkz- 2
), (24) 

k= l 

waarin Pk en qk de filtercoëfficiënten zijn van de tweede-orde secties (formant
filters) die we verder pq-parameters zullen noemen, zie Fig. 37. Voor het 
afsplitsen van kwadratische termen van een hogere-orde polynoom bestaan 
numeriek-iteratieve methoden, die nulpunten van een polynoom bepalen. 

Het verband tussen afstemfrekwentie Fen bandbreedte B van een analoog 
tweede-orde filter en de coëfficiënten p en q van het overeenkomstige di
gitale tweede-orde filter wordt gegeven door de relatie tussen het s-vlak 
(Laplace-transformatie) en het z-vlak (z-transformatie). Voor een filter met 
toegevoegd complexe nulpuntenparen in de overdrachtsfunktie is dan af te 
leiden dat 

en 

1 -- p 
F = - T arccos( - - ), 

21r 2J<i 

- 1 
B = -1n(Jq), 

1rT 
q > 0, 
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Fig. 37: Het M'-orde analysefilter A(z) weergegeven in de vorm van 
een cascade van M /2 tweede-orde deelfilters, met als parameters de fil
tercoëfficiënten Pk en q k · 

waarin T weer de bemonsteringsperiode 1 / f, is. Hiermee hebben we het 
Af'-orde analysefilter weergegeven met (ten hoogste) M / 2 antiresonanties, 
in de vorm van pq-parameters ( de coëfficiënten van de tweede-orde digitale 
filters). Die kunn en we Vf~rvolgens omrekenen naar zogeheten F B-parameters 
of FQ-para rnetcrs, met F de afstemfrckwentie, B de bandbreedte en Q de 
kwaliteitsfaktor van de afzond erlijke antiresonanties. Deze beschrijving in 

tweede-orde sect ies is niet alleen aantrekkelijk omdat we daaruit in principe 
de formantfrekwenties en ba11dbreedt.es kunnen afleiden. Zij heeft ook als 
voordeel <lat daarmee een robuuster filter ontstaat, dat minder gevoelig is 
voor inst abiliteiten door bijv . kwantiseerfouten. De pq- of F B-parameters 
kunnen dan ook zeer zuinig gecodeerd worde11. We komen daar nog op terug. 

10.3.2 Ladderfilter: reflectiecoëfficiënten 

De tweede mogelijkheid is om uit het hogere-orde filter een tralie- of lad
<lerfi lter te berekenen . Dit kan opgevat worden als het elektrisch model 

voor een (verliesvrije) akoestisc he buis die uit M stukken bestaat waarvan de 
doorsnede stapsgf'wijs variëert, zoals is g<'srlwt.st in Fig. 38. Op de overgan
gen tussen de secties wor<lt de akoestisch<' en<'rgie ge<le<'ltelijk gereflecteerd 
en <le coëfficiënten van zo'n ladderfilter word<'n dan ook reflectiecoéfficié'nlen 

ge noemd. De buis vormt een ruwe, sterk vereenvoudigde benadering van de 
vorm van het spraakkanaal en kan, onder lwpaaldP voorwaarden, een rede

lijke beschrijving geven van de geornetriP va n het. spraakkanaal. Ook deze 

reflectiecoëfficiënten lenen zich goed voor kwantisering, zuinige codering en 

transmissie omdat door het opleggen van eenvoudige beperkingen aan de 

pararrJPters mstabiele filters vermeden kunnen worden . 
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Fig. 38: Schematische voorstelling van het spraakkanaal als een akoestische buis 
bestaande uit M (hier 10) secties van verschillende doorsnedes. 

10.4 Bepaling van de overige modelparameters 

De standaard LPC-analyse zoals hiervoor is uiteengezet wordt uitgevoerd 
voor een spraaksegment van 25 ms en levert zowel de parameters van het filter 
als de amplitudeversterkingsfaktor G. De stem/stemloos parameter VUV kan 
worden berekend uit de globale helling van de omhullende van het energie
spectrum. We hebben eerder gezien dat het spectrum van de stembandtrillin
gen een helling heeft van ongeveer -12 dB/oct. Samen met het stralingsef
fekt van de mondopening van +6 dB/oct resulteert dit in een helling van 
-6 dB/oct voor stemhebbende klanken. Voor stemloze klanken vervalt de 
-12 dB/oct. Het ligt dus voor de hand om de stem/stemloosbeslissing te 
baseren op de globale helling van de omhullende van het energiespectrum. 
Dat kan bijvoorbeeld door het tellen van het aantal nuldoorgangen. Beter 
voldoet echter de genormeerde eerste autocorrelatie van het spraaksignaal, 
gedefiniëerd door: 

(27) 

Dit quotiënt is op te vatten als de coëfficiënt van een analysefilter van orde 
een, immers met M=l wordt (10): 

- R1 
a1 = Ro . (28) 

Dus is - a 1 de parameter van een eerste-orde filter dat de spectrale omhul
lende zo goed mogelijk beschrijft. Bij stemhebbende klanken is Rif R0 bijna 
l; er is een hoge correlatie tussen twee opeenvolgende samples , terwijl bij 
stemloze klanken die correlatie klein of negatief is. 

Vervolgens moeten we nog de herhalingsfrekwentie F0 van de grondtoon 
bepalen. Daartoe wordt een analysevenster gebruikt van 40 ms, dus aanzien
lijk langer dan de 25 ms die bij de overige parameters is toegepast. Dit hangt 
samen met het feit dat we ook bij zeer lage F0 van bijv. 50 Hz nog minstens 
twee periodes van de grondtoon in het analysevenster willen hebben, teneinde 
die periode voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen. Voor het meten van 
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de grondtoon is in de literatuur een grote hoeveelheid toonhoogtemeten en 
algoritmes beschreven. Geen van alle werkt foutloos, maar er zijn voor de 
praktijk zeer goed bruikbare methoden. Voorbeelden daarvan komen in een 
volgend college aan de orde. 

Daarmee hebben we alle parameters van het bron-filtermodel voor het be
treffende spraaksegment berekend en de zo verkregen set parameters noemen 
we een frame. Dan wordt het volgend stukje spraak in het analysevenster 
geplaatst. De tijdsduur, ook frameduur genaamd, waarover we het venster 
opschuiven in de tijd, kan in principe vrij worden gekozen. In de praktijk 
blijkt een frameduur van 10 ms goed te voldoen; dat is voldoende om ook de 
relatief snel veranderende parameters in het spraakgeluid te kunnen volgen. 
Aldus wordt de gehele uiting in vaste stappen doorlopen en kunnen de opeen
volgende frames met bij elkaar horende parameters worden opgeslagen. Een 
voorbeeld van het resultaat van zo'n analyse vinden we in Fig. 39, voor de al 
eerder besproken zin "weet je wié de sleutel gevonden heeft", uitgesproken 
door een mannenstem. De opeenvolgende frames zijn hierin weergegeven als 
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Fig. 39: Voorbeeld van de analyseresultaten voor een mannenstem, met M = 
10 filtercoëfficiënten geanalyseerd . Van boven naar beneden: amplitudefaktor G, 
stemloosindicatie UV (zwart=stemloos) en grondtoonfrekwentie Fo . Daaronder de 
5 afstemfrekwenties F1c met eromheen de 5 kwaliteitsfaktoren Q1c, De totale lengte 
van de vertikale streepjes geeft de waarde van Q 1c volgens de aparte schaal links. 

funktie van de tijd; 100 frames voor 1 seconde spraak. In de bovenste helft 
zijn de bronparameters getekend; de amplitude G en de grondtoonfrekwentie 
F0 beide op logaritmische schaal. De onderste helft, het zogeheten resogram, 

toont de FQ-parameters van de individuele tweede-orde filters: de afstem
frekwenties F met daaromheen gecentreerd de kwaliteitsfaktoren Q. Lange 
verticale strepen betekenen dus een scherpe, selectieve resonantie met een 
piekwaarde die relatief hoog boven de rest van het spectrum uitsteekt, dus 
een smalle bandbreedte. Voor de Q-waarden geldt de aparte dimensieloze 
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schaal links; de verticale frekwentie-as voor de afstemfrekwenties heeft voor 
de Q-waarden geen betekenis. Dit resogram is enigszins te vergelijken met 
het eerder besproken spectrogram maar dan zonder grijstinten. 

Uit dit voorbeeld van de analyseresultaten kunnen we het volgende op
merken. In de bronparameters zien we afwisselingen van stemhebbende en 
stemloze klanken. Verder zijn er grote amplitudeverschillen tussen klinkers 
en medeklinkers en ook tussen klinker onderling, alsmede grote duurver
schillen. Ook zien we dat de grondtoon Fo veel geleidelijker verloopt dan de 
andere parameters. In de filtcrparameters zien we bij stemhebbende klanken 
duidelijk samenhangende trajecten in het verloop van de afstemfrekwenties 
(formanten). Vooral in de fragmenten "weet" en "wie" zien we duidelijke 
bewegingen van F2 en F3 samenhangend met de /w / -/e/ en de /w/-/i/ over
gang. In stemloze stukken zijn in dit voorbeeld de afstemfrekwenties veel 
minder duidelijk gestuktureerd. 

0 

w 

resynthese 

d 

resynthese 

ee 

e s 

100 

eu e 

200 300 500 

t (ms) 

Fig. 40: Voorbeeld van originele en geresynthetiseerde golfvorm voor het eerste 
stuk van de zin "weet je wié de sleutel gevond en heeft" , ui tgesproken door een 
mannenstem . 

Als we met deze parameters het spraakge luid \V{'{' r syllthetise ren volgens 
het bronfiltermodel, kunnen we vaststellen da t <l e perceptieve overeenkomst 
tussen de oorspronkelijke versie en de resynthese groot is . Soms horen onge
trainde luisteraars geen verschil, maar meestal zijn wel verschillen hoorbaar. 
Hoe groot die zijn hangt niet alleen af van de condities waaronder de oor-
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spronkelijke spraak is opgenomen (ruis, nagalm, achtergrondlawaai, meerdere 
sprekers enz.) en van de luistercondities (koptelefoon versus luidspreker) 
maar vooral ook van de spreekstem. 

Bekijken we de golfvorm van de resynthese en vergelijken we die met de 
oorspronkelijke dan kunnen we een aantal aspecten opmerken, zie Fig. 40. 
Globaal gekeken zien we grote overeenkomsten en in het algemeen blijft de 
structuur van het signaal goed bewaard. De sterke amplitudeveranderin
gen tengevolge van de stembandtrillingen blijven goed bewaard, evenals de 
afwisselingen tussen stemhebbende en stemloze stukken, stiltes en de tem
porele opbouw van de verschillende klanken . Maar als we in detail gaan 
kijken zien we wel kleine verschillen. Ten eerste heeft de golfvorm bij 
stemhebbende klanken na resynthese een iets ander verloop gekregen. Dat 
komt in hoofdzaak omdat bij de LPC-analyse alle fase-informatie uit het oor
spronkelijke signaal verloren is gegaan. Na resynthese is de energie vaak sterk 
opeengehoopt in het begin van iedere periode. Dat maakt dat de geresyn
thetiseerde spraak in de stemhebbende stukken ook soms wat "zoemend" 
klinkt. 

Een tweede verschil is te zien bij vooral de plofklanken en bij de over
gangen tussen stemhebbende en stemloze klanken en tussen signaal en stilte. 
We zien hier dat het signaal een beetje uitgesmeerd wordt in de tijd, en dat 
niet alle details precies bewaard blijven. Zo is de stemhebbende plofklank 
/ d / van "de sleutel" in het originele signaal een combinatie van periodiek en 
ruizig signaal en dat wordt bij resynthesc vervangen door een geheel stemloos 
frame, zoals ook in Fig. 39 is te zien. Tenslotte zien we ook een duidelijke 
fout in de stern / sternloosbeslissing bij de / s/ van "de sleutel". Het eerste 
frame van de / s / is ten onrechte stemhebbend geresynthetiseerd. 

Ook in de spectrogrammen van origineel en resynthese, weergegeven in 
Fig. 41, zien we grote overeenkomsten, met name in het verloop van de 
formanten en de temporele opbouw van de uiting. Verschil tussen beide 
versies vinden we o.m. bij t = 0.65s, waar in de resynthese (onderste plaatje) 
het ruisstukje van de / s / van "de sleutel" te kort is, zoals we al eerder hebben 
gezien. Verder zien we bij de resynthese wat grotere energieën (sterkere 
zwarting) van de ruisklanken en die klanken wat scherper begrensd in de tijd. 
In het tweede deel van de uiting, tenslotte, zien we als opvallend verschil dat 
na resynthese de energie van de stemhebbende stukken veel gelijkmatiger 
over het frekwentiegebied is verdeeld dan bij het origineel. 

62 



co.. . . -i .-·•· .. . ... 

>. <.·· ·= 
::, -i-
~ ... 

w" 
..,-... --

-
= 

Je w 16 de s I eu 

____ .... ---- ·--... --
= 

t e I ge v o n de h ee 

·---- -------
·==============================:::;:::::::::::::::=============== 1 Il •• • • ,•1t: . . •- a -1 .... -· . .• ..... ... ... . ,.. . .... ........ ......... kfttt"tfffttttttt-t.•• ·:•• ..... 14 .. . 

c,~ 1 4 • ·, ... Jla. .... ........ • .. lll..td. "' ....... ..,,..,..,• ,'lft .. ... ••. • .,... '• 
.. ...... .... '1' • " ',.'!!IJ" • • .... ' ......... - ........... •.- • . . 1 • . ... _.,,.,. ...... •• '••Hft"' .......... ........................ , ....... -- ~1 •• " ..... 1-tt ... -...... - . ..... , ... 

1 ·. ,... ...... :.. ........ . .. 
- • . ....,,..,,,.,,.• • • '• •~ • .. ...,. .. :··. • ; ...... ..-••• ........ _. .. _. ...................... f,ktttttJ. ..... • •• -:.-r 
~ ........ . __....._..,: ..... ,,. . ..Il............ . ··: . ~· - . . ~ 
~ • .. r · . .. .• ·.-.......... ...., . ..,_ ...................... . 

•._.•• ....... .. ............. . .-. .. . 

-N 
::c 
~ -

5 

4 

3 

. ---••• 

~ .......... ....___ .. ·-......... _ ... -· ... .. .., ______ __ ---- ----- _..----____.__......---__ . 
••• ••• Ut 1.1 

t (s) 

b 

er 2 C Il 
~ 

d 

0 
t (s) .. 1.8 

Fig. 41: a: analyseresultaten van de zin "weet de wié de sleutel gevonden heeft" , 
uitgesproken door een mannenstem, zoals eerder in Fig . 39 weergegeven; b: golfvorm; 
c: brede-band-spectrogram van het origineel; d : brnle-band-spectrogram van de 
resynthese. 
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11 Manipulatie 
spraak 

en zuinige codering van 

Met de hierboven besproken LPC-analyse en resynthese hebben we de mo
gelijkheid gekregen om, alvorens het spraakgeluid te synthetiseren, in te 
grijpen in het parameterbestand en het effekt van zo'n verandering op het 
spraakgeluid te bestuderen. Dit is van belang voor het spraakonderzoek, 
omdat we dan inzicht kunnen verwerven dat nodig is om bijv . kunstmatige 
spraak te maken vanuit tekst . Daarvoor moet het spraakgeluid beheers
baar zijn, zodat we kunnen begrijpen wat de samenhang is tussen taal en 
waarneembare fysische eigenschappen van spraak. 

Een voorbeeld van een dergelijke manipulatie is het vervangen van de oor
spronkelijke toonhoogte-contour van een uiting door een gestileerde versie, 
die voor het oor (van ongeoefende luisteraars) nauwelijks is te onderschei
den van de originele. In Fig. 42a is de oorspronkelijke Fa-contour geschetst 
(gestippelde curve) voor het zinnetje "vannacht is de vorst ingevallen". Lang 
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Fig. 42: Voorbeeld van manipulatie van de toonhoogte Fc,. Bovenste (gestippelde) 
curve is de amplitudefaktor Gen daaronder de stemloos- indicatie UV. Daaronder in 
a) : (gestippeld) de oorspronkelijke, gemeten toonhoogtecontour en {doorgetrokken) 
een gladgestreken Fa-contour die dezelfde perceptieve indruk geeft . In b) een veran
derde contour, waarbij de Fa-beweging bij "vorst" is verplaatst naar "in", en de zin 
daardoor een heel andere betekenis krijgt . 
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niet alle details in het verloop van J<à zijn van belang voor de perceptie en 
die kunnen dus worden gladgestreken zonder de correcte perceptieve indruk 
te verstoren. Dan krijgen we bijvoorbeeld de gestileerde, doorgetrokken con
tour van Fig. 42a. Na resynthese volgens beide curves horen ongetrainde 
luisteraars geen verschil tussen beide versies. In de gestileerde curve van 
Fig. 42a zijn nog twee grote F0-bewegingen overgebleven, die bij "nacht" en 
bij "vorst". Deze zijn wel degelijk van perceptief belang; zij zorgen ervoor 
dat het accent (klemtoon) op de juiste lettergrepen wordt waargenomen. 
Dat kunnen we demonstreren door de gestileerde contour op één plaats te 
veranderen en de F0-beweging bij "vorst" ongeveer 200 ms naar rechts te 
verschuiven, zodat hij bij "in" komt te te liggen. Dat is weergegeven in 
Fig. 42b. Na resynthese blijkt daarmee de betekenis van de zin totaal te zijn 
veranderd; de uiting wordt niet meer waargenomen als het "invallen van de 
vorst" maar als het "vallen van de vorstin". 

Met het analyse-resynthesesysteern kunnen we iedere willekeurige F0- con
tour aanbrengen die voor het intonatie-onderzoek gewenst is. Dit komt m 
een van de volgende colleges nog uitvoerig aan de orûe. 

Een tweede toepassing van het systeem die we hier zullen noemen is 
zuinige codering. Eerder hebben we gezien dat bij golfvormcodering de 
ondergrens ligt bij ongeveer 5 kbit /s . Met parametercodering kunnen we 
in principe nog een flink stuk lager komen. De modelparameters worden 
slechts om de 10 ms berekend. Codering van ieder frame in 120 bits ( de 
stem/stemloosparameter 1 bit, de overige met ieder 10 bit) heeft geen hoor
baar effect op de geresynthetiseerde spraak. We zitten dan op 12 kbit/s, 
een faktor 10 zuiniger dan de oorspronkelijke golfvormcodering met linPCM 
(12 bit per sample, f s = 10 kHz). Maar voor een aantal praktische toepas
singen kunnen de individuele parameters nog aanzienlijk zuiniger worden 
beschreven. Ons oor is weinig gevoelig voor kleine afwijkingen in de for
mantfrekwenties en zeer tolerant voor afwijkingen in de bandbreedte. Ook 
de precieze ligging van de hogere formanten draagt relatief weinig bij tot de 
verstaanbaarheid en de formanten F4 en F5 mogen dus ook vrij ruw worden 
gekwantiseer<l. Daarnaast levert een wat, langere frarneduur van, zeg, 20 ms 
in plaats van 10 ms doorgaans weinig achteruitgang op in spraakkwaliteit. 
We krijgen dan een kwantisering zoals is weergegeven in Fig. 43. Dit is 
een voorbeeld voor de codering voor twee spraaksynthesechips, de al wat 
oudere MEA8000 en de PCF8200, met 1 à 2 kbit / s. Op zo'n chip is een 
complete spraaksynthetisator geïmplementeerd volgens het bronfiltermodel. 
Door samenvoeging met de geheugenchip(s) waarin de gecodeerde parameters 
zijn opgeslagen, kunnen zeer compacte en robuus1.c systemen voor spraakuit
gifte worden gerealiseerd. 

De spraakuitgifte van een analyse-resynthescsysteem is uiteraard beperkt 
tot reproduktie (met al dan niet gewijzigde of zuinig gecodeerde parameters) 
van eerder door de menselijke stem voortgebrachte uitingen. Weliswaar kan 
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Fig. 43: Voorbeeld van zuinige codering van de parameters voor uitgifte met een 
spraaksynthesechip. Boven: oorspronkelijke analy seresulaten van Fig. 39. Mid
den : een codering met 2 kbit / s voor de MEA800ll waarbij ied !é' r frame met 32 bits 
is gecodeerd en de frameduur 16 ms bedraagt.. Deze chip werkt met een bemon
steringsfrekwentie van 8 kHz en daarom zijn er slechts 4 formanten gespecificeerd . 
Onder: een codering voor de PCF8200 die met 10 kHz werkt en dus 5 formanten 
aan kan . Hier is ieder frame met 40 bits gecodeerd , bij een frameduur van 12.8 ms . 
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enige verandering in de uiting worden aangebracht door bijv. de volgorde van 
woorden, zinsdelen of zinnen te wijzigen, maar daarbij moeten vaak ruime 
pauzes tussen de woorden worden aangebracht (onnatuurlijk), wil de spraak 
verstaanbaar blijven. Erg fexibel is zo'n systeem ook niet; nieuwe woor
den en zinnen moeten steeds als zodanig worden uitgesproken, geanalyseerd, 
gecodeerd en opgeslagen worden. 

Veel verderreikende mogelijkheden biedt een systeem dat willekeurige 
uitingen kan samenstellen door elementaire klanken uit een begrensde en 
liefst niet te grote verzameling, aan elkaar te rijgen. Dat zou dan toegepast 
kunnen worden voor automatische omzetting van tekst naar spraak. Dit 
vormt het onderwerp van de volgende colleges . 
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12 Het maken van kunstmatige spraak vanuit 
tekst 

Het vanuit tekst. geheel automatisch maken van goed verstaanbare en na

t. u u rlijk klinkende synthetische spraak vormt een toetssteen waarmee we 

vast. kunn en stelleu waar kennis en inzicht nog tekort schieten. Daarnaast 
heeft. spraaksynthese vanuit tekst een praktisch doel. Er zijn omstandighe
den waar spraakcommunicatie gewenst of nuttig is, terwijl een menselijke 
stem ontbreekt. Voor veel toepassingen is weergave of resynthese van vooraf 
opgenomen of geanalyseerde spraak, al dan niet zuinig gecodeerd, niet vol
doende en hebben we een flexibeler systeem nodig waarmee we willekeurige 

spraakuitingen kunnen samenstellen. Daarvoor zijn een aantal mogelijkhe
den. 

12.1 Bouwstenen voor synthese 

Eenvoudigweg los ui tgesproken woorden aaneenrijgen ( concateneren) levert 
nwes t.al slecht of niet. verstaanbare spraak op. Het lijkt alsof verschillende 
spreke rs door elkaar spreken. Bovendien zou opslag van alle woorden uit een 
taal , inclusief de verbuigingen, voor- en achtervoegsels etc., onnoemelijk veel 
opslagcapacitei t. vereisen en is zo'u verzameling ook nooit volledig. 

Eeu andere mogelijkheid is om uit te gaan van fon emen en die te con

cateneren. Dat werkt ook niet. Spraakklanken, hoe zorgvuldig ook uitge
sproken, kunnen ni e t. straffeloos tot nieuwe uitingen worden samengevoegd. 

Ook bij zorgvuldige uitspraak zijn ze al teveel aangetast 4 door hun omge
ving. Niet. alleen toonhoogte en duur, maar ook formant.overgangen passen 
ni et. meer in de nieuwe omgeving en moeten dus worden aangepast.. Dat kan 

met. behulp van een spraaksynt.heti sator, die we immers met deze parameters 
kuunen besturen. Daarvoor hebben we dan wel regels nodig, zowel om de 
ove rgang van de ene spraakklank naar de volgende, als de aanpassing aan de 
aangrenzende klanken in orde te brengen. Besturingsprogramma's voor deze 
zogt•llf't.en "sy ntltest' door regels" hes t.aa 11 o .m. voor het a1nerikaans-engels 
,.,, kvf' n•11 rf'df'lijk v,·rst.aanlmn· s prn.a.k op. Zij zijn Pchf.1·r 110µ; V<'tï't~ van 

bevredigend. Dat. konlf. vooral 01udat we de regels nog onvoldof' ndt' ke11ne11. 

Vandaar d a t. in plaats van fonemen ( of allo fonische variaties van fone

men) ook difon en zijn gekozen als bonwstenen voor spraaksynthese. Difonen 

zi.in st ukjes sp raakgeluid rond de overgang tusse n twee opeenvolgende fone-

1nen; ruwweg van halverwege hei ene foneem tot. halverwege het. volgende. 
Daarmee wordt de perceptief zo belangrijke overgang in zijn geheel (in ge
analyseerde vorm) in de bouwsteen lwwaard. Het. woord "spraak" bijv. wordt 

•
1 We kunnen dat demonstreren met zorgvuldig uitgesproken woorden als "lak", "lat" en 

"lap'' , door de laatste medeklinker er als het ware elekt ronisch af t e knippen. Dan is nog 
steeds te !: oren welke medeklinker er zou moeten volgen . 
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dan gemaakt door zes difonen aan elkaar te rijgen: #s+sp+pr+ra+ak+k# 
waarbij # staat voor stilte. Deze difonen zijn opgeslagen in de vorm van 
geschikte stuurgetallen (de modelparameters) voor de spraaksynthetisator. 
Zij zijn verkregen door fragmenten uit zorgvuldig uitgesproken echte spraak 
te analyseren en uit te snijden. Voor het samenstellen van alle mogelijke 
spraakuitingen zijn ongeveer 2000 verschillende difonen nodig , dus veel meer 
dan de ongeveer 40 fonemen die het nederlands kent. Daar staat tegenover 
dat we nu geen regels meer nodig hebben voor het in orde brengen van de 
overgangen tussen de opeenvolgende spraakklanken . Wat wel nog nodig is 
zijn regels voor aanpassing van toonhoogteverloop en duuropbouw van de 

uiting. Toonhoogteverloop in relatie tot zinsaccent en woordklemtoon komt 
in een volgende college aan de orde. Op duuraanpassingen zullen we nu iets 
dieper ingaan. 

12.2 Du uraan passing 

De meetbare duur van een klinker of medeklinker hangt niet alleen af van de 
identiteit van de spraakklank (/a/ langer dan /1/ ) maar ook van de onmid
dellijke klankomgeving . Zo duurt bijv. de /e/ in "eten" aanzienlijk korter 
dan die in "ede" . Een overzicht van gemeten klinkerduren voor zes ver
schillende klinkers en negen volgmedeklinkers in losse syllaben van het type 
/ m /+klinker+medeklinker is gegeven in Fig . 44 . Klinkerduren zijn syste-
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Fig. 44: Gemeten klinkerduren in monosy llaben van de vorm / m/ + klinker + 
medeklinker . De slotmedeklinker staat steeds aa11 gege \·e11 onder ieder meet punt . 

rnatisch korter vóór plofklanken dan vóór wrijfklanken en korter vóór wrijf
klanken dan vóór nasalen. Bij lange klinkers zijn de verschillen groter dan 
bij korte klinkers. 
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Medeklinkers worden zowel door aangrenzende klinkers als door aangren
zende medeklinkers beïnvloed. In het algemeen is de medeklinkerduur na 
een korte klinker langer dan na een lange klinker. Verder is de invloed van 
medeklinkergroepen (clusters) vaak aanzienlijk. De duur wordt korter naar
mate meer medeklinkers deel uitmaken van de groep. Zo is de /s/ in "sop" 
drie keer zo lang als die in "strop". 

Verder hangt de duur van een klinker sterk af van het aantal syllaben dat 
volgt in het woord. Zo is de duur van de /a/ in "maat" twee maal zo lang 
als die in "mateloos". Ook de woordklemtoon heeft invloed op de duur van 
een klinker ( "latent" versus "later"), alsmede de positie van de klinker in het 
woord. Zo duurt bijv. de tweede, onbeklemtoonde /a/ in "java's" twee keer 
zo lang als de eveneens onbeklemtoonde / a/ in "vaseline". 

Ook op zinsnivo vinden we voorbeelden van duuraanpassing. In het alge
meen neemt de duur van een woord sterk af naarmate het aantal woorden dat 
erop volgt toeneemt. Zo duurt het woord "klaas" los uitgesproken ongeveer 
0.64 s, terwijl dat woord in de zin "klaas gaat niet uit" slechts 0.22 s duurt. 
Tenslotte heeft ook het al dan niet geaccentueerd zijn van woorden uiter
aard invloed op hun duur. Welke woorden in een zin worden geaccentueerd 
hangt samen met de bedoelingen van de spreker. Een woord dat de ene keer 
een accent krijgt wordt in een andere versie niet geaccentueerd. In het al
gemeen vallen de accenten op woorden die een belangrijke rol spelen in het 
uitdrukken van de bedoelingen van de spreker, de zogeheten "inhoudswoor
den", die verwijzen naar iets wat niet zo gemakkelijk voorspeld kan worden 
op grond van het vooraf gesprokene. 

Alle genoemde duuraanpassingen zijn gemeten in gewone, menselijke 
spraak en worden bij de spraakproduktie automatisch gerealiseerd. De vraag 
is echter hoe tolerant luisteraars zijn voor incorrecte duren. Misschien zijn, 
naar analogie van het toonhoogteverloop, niet alle geproduceerde duurvari
aties perceptief even belangrijk en kunnen we ons bij de synthese beperken 
tot een meer algemene, beperkte set van regels. Het onderzoek daarnaar is 
nog in volle gang. 

12.3 Globale fasen van een tekst naar spraak systeem 

In een systeem om automatisch gewone tekst om te zetten in verstaanbare 
en natuurlijk klinkende spraak kunnen we een vijftal fasen onderscheiden, 
weergegeven in Fig. 45. 

12.3.1 Prosodische analyse 

Gewone tekst bevat geen informatie over de prosodie van de uiting. Toch 
moeten we het verloop van tempo, temporele struktuur, intensiteit en toon
hoogte kennen alvorens we tot synthese kunnen overgaan. In de prosodische 
analy::;c wordt, eventueel na een syntactische analyse van de zinsopbouw, 
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bepaald waar de zinsaccenten en waar de prosodische grenzen liggen. Deze 
zijn nodig om tot een correct toonhoogteverloop te komen, waarbij dan 
nog meerdere keuzemogelijkheden zijn. In Fig. 45 is een voorbeeld van de 
uitkomst van deze analyse aangegeven. De ingevoerde tekst is verrijkt met 
een code voor het gekozen intonatiepatroon IPl, rechte haken die prosodische 
grenzen aanduiden en dubbele aanhalingstekens die zinsaccenten aangeven. 
Een dergelijke analyse kan nog niet automatisch worden verricht omdat er 
nog te weinig over de toe te passen regels bekend is. Echter, als bekend 
is welk gedeelte van de zin onder de aandacht gebracht moet worden, kun
nen in bepaalde gevallen op grond van syntactische regels de te accentueren 
woorden bepaald worden. 

12.3.2 Grafeem-foneem omzetting 

In deze fase wordt de letter-representatie (grafemen) omgezet in een klank
representatie (fonemen). Ook wordt bepaald op welke klinker de woordklem
toon gelegd moet worden. In Fig. 45 is dit in de uitkomst van de omzetting 
aangegeven door enkele aanhalingstekens. De fonemen zijn aangegeven met 
hoofdletters, waarbij @ staat voor glottale stop (korte stilte tussen twee 
stemhebbende klanken) en # voor stilte. Deze fase komt verderop nog in 
meer detail aan de orde; zij kan op bevredigende wijze automatisch verlopen, 
mits een zeker foutenpercentage geaccepteerd wordt. 

12.3.3 Toonhoogte- en duurregeling 

Hier wordt de toonhoogtebeweging voor ieder foneem vastgesteld, zie Fig. 
45. Het F0-verloop is symbolisch weergegeven, met 'O' als aanduiding voor 
de lage declinatie, '0' voor de hoge declinatie, '1' voor een accentverlenende 
stijging en 'A' voor een accentverlenende daling. Op deze symbolen komen 
we in het volgende college nog uitvoerig terug. Ook de relatieve duur van 
de verschillende fonemen wordt in deze fase bepaald, afhankelijk van het al 
dan niet beklemtoond zijn, de positie van de klank in het woord, de positie 
van het woord in de zin enz. Zij zijn in de uitvoer van deze fase in Fig. 45 
weergegeven als relatieve duur, gerelateerd aan een standaardduur van iedere 
klank. 

12.3.4 Concatenatie 

In deze fase worden de frames met de fysische parameters voor de spraaksyn
thetisator opgehaald uit een tabel waarin voor iedere spraakklank de specifi
caties staan in de vorm van enkele tot enkele tientallen frames per klank. Per 
frame wordt de duur aangepast en de toonhoogte F0 gegenereerd en vervol
gens worden de frames aaneengeregen tot de volledige parameterspecificatie 
voor de gehele uiting. De uitvoer van deze fase is bijvoorbeeld zoals rechts 
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in Fig. 45 is weergegeven. We zien de gestileerde toonhoogtecontour met ac
centverlenende stijging bij "dit" en een accentverlenende daling bij "voor". 
Dit is een voorbeeld van difoonconcatenatie. 

12.3.5 Synthese 

In deze laatste fase wordt het spraakgeluid opgewekt, conform het bron
filter model zoals we in eerdere colleges hebben gezien. Van het resultaat is 
de golfvorm weergegeven onder in Fig. 45. 
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13 Grafeem-foneemomzetting 

In dit hoofdstuk gaan we iets dieper in op de omzetting van grafemen 
naar fonemen . Deze omzetting zal bij nadere beschouwing bestaan uit een 
conversie-deel, dat de omzetting van letters naar klanken uitvoert volgens re
cept van een kennis-deel, dat beschrijft op welke wijze dat dient te gebeuren, 
Fig. 46 . Voor het kennis-deel hebben we in principe drie mogelijkheden. 
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1 
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Fig . 46 : De grafeem-foneem-omzetting uit het systeem van Fig . 45. 

We kunnen uitgaan van een groot woordenboek met zo'n 700 000 ingangen, 
waar per woord de fonetische transcriptie is opgeslagen. Dat heeft als nadeel 
dat het desondanks nooit compleet is, onder andere omdat in een levende 
taal als het nederlands continu nieuwe woorden ontstaan. Of we kunnen 
een morfemenboek aanleggen met pakweg 5 000 tot 40 000 ingangen. Het 
nadeel hiervan is dat we toch nog regels nodig hebben om een binnenkomend 
woord op te splitsen in morfemen en die regels zijn niet eenvoudig. De derde 
mogelijkheid is om de gehele omzetting via regels uit te voeren . Voor het 
nederlands zijn dat er ruwweg 500. Een nadeel van deze aanpak is dat on
regelmatigheden niet all emaal correct bercgeld zullen worden. Menselijke 
sprekers kennen de mees te regels impliciet , getuige de moeiteloze correcte 
uitspraak van onbekende, niet bestaande of nieuwe woorden (vgl. de neder
landse uitspraak van onzinwoorden als "vlad", "vladra" en "vladsa"). In de 
praktijk bevatten systemen voor grafeem-foneemomzetting vaak combinaties 
van zowel regels als woordenboek met uitzonderingen die niet door de regels 
gevangen worden . 

Toch blijven er probleemgevallen over . We noemen : 

moeilijke gevallen : 
- de verschillende uitspraak van qua spelling zeer op elkaar lijkende 

woorden: tafel +--+ tabel +--+ kabel +--+ label, hah·eren +--+ kalveren 
- de uitspraak van de / t / in politie +--+ politiek +--+ politieke +--+ poli

tieker +--+ politiekern. 
ambiguïteiten zoals: 

- de regent +--+ het regent 
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- ik beken .-+ de beken 
- vóórkomen .-+ voorkómen 
- reservering .-+ reserve-ring 

Als oplossing voor dit soort ambiguïteiten is het met regels mogelijk om 
buiten woordgrenzen te kijken, bijv. naar het lidwoord dat onderscheid kan 
aanbrengen. In feite is dit syntactische informatie, en die is in dit soort 
gevallen zeker nodig om tot de goede uitspraakrepresentatie te komen. Maar 
uiteindelijk zal, om in àlle gevallen de juiste uitspraak te garanderen, ook 
semantische informatie nodig zijn, dat wil zeggen kennis van de betekenis 
van wat er gezegd moet gaan worden. 
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Fig. 47: Verdere opsplitsing van de grafcem-forwem-omzetting uit Fig . 46. Toelich
ting : zie tekst . 

Voor een systeem waarin de taalkundige kennis met behulp van regels 
wordt geformuleerd, is het handig om die regels vast te leggen in bijv. een 
ascii-file, in een voor taalkundigen leesbaar formaat dat aansluit. bij hun 
kennis en ervaring. De taalkundige kan die regels dan zelfstandig wijzigen 
of aanpassen en daarna de file compileren naar een database, Fig. 4 7. Die 
database wordt bij iedere grafeem-foneemomzetting aan de hand van de om 
te zetten tekst geraadpleegd. Het algemene formaat van deze taalkundige 
regels is: 

F -+ V/L _ R (29) 

De focus F wordt omgezet in een verandering V, indien aanwezig tussen een 
linker context L en een rechter context R. 

Een voorbeeld daarvan is de (vereenvoudigde) regel voor de uitspraak vau 
de letter c als / s/ , hier met S aangeduid: 

(30) 

Deze regel ( 30) levert het foneem S alleen als de letter e of i volgt. op de c. De 
linker context is hier niet van belang. De accolades {} duiden de 'of'-funktie 
aan. Voor "Cecilia" grijpt deze regel dus twee maal aan; "cacao" zal deze 
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regel niet doen aangrijpen vanwege de rechter context die niet past, en zal 
door een volgende regel beregeld moeten worden. 

Een ander voorbeeld is één van de regels voor het omzetten van de letter 
e in het foneem / a /, de onbeklemtoonde schwa. Die kan als volgt luiden: 

e -+ a / voc, consO, [ c::• ] _ 1, # {31) 

We zien dat de linker context dan moet zijn: een klinker (voc), gevolgd door 
0 of meer medeklinkers (cons), gevolgd door een medeklinker die geen c is. 
De komma is het teken voor concatenatie van structuren. De ontkenning is 
aangegeven met -, en de gelijktijdige eis met []. De rechter context moet 
een 1 zijn, gevolgd door een woordgrens, in (31) aangegeven met #, Voor 
"handel" grijpt regel (31) dus aan, en wordt de e omgezet in /8/. Voor 
"Marcel" vanwege de c dus niet. 

letters 

voorbeeld 

voo rlbeeld 

grafeem-> foneem 

V 00 R GR BEELD 

klemtoon-toekenning 

V '00 R GR B ''EE L D 

V '00 R GR B ' ' EELT 

all o f on i s c he var i anten 

V 'OR R B ''EE LL T 

klank rep r esentatie 

Fig. 48: Verdere opsplitsing van de omzetter van Fig . 47. Toelichting: zie tekst. 

De omzetting van grafeem naar foneem is opgebouwd uit vijf delen, zoals 
aangegeven in Fig. 48. Eerst vindt een soort morfeemsplitsing plaats, waarin 
voor- en achtervoegsels worden gescheiden ( de zogeheten affix-stripping) en 
affixgrenzen worden tussengevoegd. Verder komt bijvoorbeeld de letter
opeenvolging 'rb ' in het nederlands niet binnen één morfeem voor en kan 
tussen deze beide letters altijd een morfeemgrens worden tussengevoegd, in 
Fig. 48 aangegeven met#. Dan volgt de eigenlijke grafeem-foneemomzetting 
waarbij bijvoorbeeld voor de letter e nog heel wat regels nodig zijn (denk aan 
bijv. "rekenwerk"). Vervolgens de toekenning van de primaire en eventueel 
secundaire woordklemtoon, die pas kan gebeuren na de affix-stripping (denk 
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aan bijv. "vijand +-+ vijandig"). In Fig. 48 zijn beide klemtonen aangegeven 
met resp. ' en ". Dan ie er de fonologie die enkele algemene klankveranderin
gen plaats doet vinden. Zo worden in het nederlands stemhebbende plofklan
ken op het eind van een woord stemloos uitgesproken. Tenslotte volgt nog 
een eventuele omzetting naar allofonieche variaties, zoals in dit voorbeeld is 
aangegeven voor het foneem /o/, hier als 00 weergegeven. Onder invloed 
van de erop volgende /R/ wordt dat een aparte variant, aangegeven door 
OR. Evenzo wordt met de LL de 'dikke' variant van de /1/ bedoeld. 

Hiermee zijn dan de belangrijkste twee functies van de grafeem
foneemomzetter gerealiseerd, namelijk het correct beregelen van de uit
spraakrepresentatie, en het bepalen van de woordinterne klemtoon. Het 
eerste is uiteraard nodig om te weten welke segmenten geconcateneerd 
moeten worden, het tweede is nodig om de realisatie van de accenten (of
tewel de intonatie) en de duuraanpassing van de segmenten goed te krijgen. 
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14 Het meten van toonhoogte in spraak; 
het maken van kunstmatige zinsmelodieën 
volgens regels. 

14.1 Prosodie, intonatie 

Bij het oplezen van geschreven tekst zijn de lettertekens voldoende voor wat 
er gezegd moet worden, maar niet voor hoe het gezegd moet worden. Ook al 
zijn er een aantal leestekens, deze zijn niet voldoende om te specificeren wat er 
met tempo, temporele structuur, intensiteit en toonhoogte moet gebeuren. 
Deze vier soorten eigenschappen van spraak worden samengenomen onder 
de naam prosodie. Het zojuist gesignaleerde probleem wordt vaak onderkend 
door toneelschrijvers, zoals bijv. blijkt uit onderstaande passage uit "The 
man of destiny" van G.B. Shaw (de scene is het interieur van een herberg): 

DE STEM VAN EEN DAME (roepend vanuit een tamelijk ver verwij
derd gedeelte van de herberg): Giuseppel (De stem klinkt heel muzikaal, 
en de twee laatste tonen maken een stijgend interval). 
NAPOLEON (zich rot schrikkend): Wie is dat? 
GIUSEPPE: De Dame, excellentie. 
DE STEM VAN DE DAME (nu maken de twee laatste tonen een ge

biedend dalend interval): Giuseppe! 

Niet alleen is het aantal beschikbare leestekens te gering, het is bovendien 
erg vermetel om te denken dat bij elk van de leestekens eenduidig vastligt 
wat er prosodisch bijhoort, en dat blijkt ook inderdaad niet zo te zijn. Bij 
voorbeeld: in maar ongeveer de helft van de gevallen waarin aan het eind 
van de zin een vraagteken staat, gaat de toon aan het eind omhoog. 

We zullen ons hier concentreren op intonatie, dat is het geheel van vari
aties van de grondfrekwentie ( F0) van de stemband trillingen, die leiden tot 
toonhoogtevariaties. Intonatie kan tamelijk goed in isolatie bestudeerd wor
den, dus los van de andere prosodische eigenschappen. 

In een tekst-naar-spraaksysteem moet in de stemhebbende stukken steeds 
een waarde voor F0 gespecificeerd worden . Dat kan een constante waarde 
zijn, maar dat klinkt niet altijd even plezierig, en op den duur zelfs verve
lend. Aan de andere kant is monotonie ook wel verdedigbaar, nl. om het 
de luisteraar duidelijk te maken dat het een machine is die spreekt. Zodra 
je toonhoogtevariaties wil introduceren, moet je natuurlijk weten, waar wat 
gebeuren m0et. Zoals eenvoudig gedemonsLr<'crd ka n worden is zo maar wat 
variëren niet goed. Er zit dus blijkbaar syst.e('tll in . 

Afgezien van het probleem dat we moeten weten waar wat moet gebeuren, 
is er nog het probleem dat we moeten weten met welke nauwkeurigheid een 
en and~;- moet gebeuren. Daar komen we later op terug. 
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14.2 Meten van Fo 

De kennis over waar wat moet gebeuren hopen we te putten uit metingen 
van wat waar gebeurt met de grondfrekwentie in spraak. We doen een greep 
uit de vele "toonhoogtemeters" die in de loop van de laatste 50 jaar zijn 
ontwikkeld, voor zover ze werken op het microfoonsignaal. 
1. Uitfilteren van de grondtoon, en een van boven naar beneden gaande 
zaagtand triggeren op een van beide nuldoorgangen (lange T = 1/ F0 : lage 
terugslag). Nadelen: als F0 te hoog wordt komt hij buiten het filter te liggen, 
als Fa te laag wordt komt er de tweede harmonische bij. Er is natuurlijk 
geprobeerd, de meting adap(ta)tief te doen verlopen, maar het risico is dat 
dan alles fout gaat. 
2. Autocorrelatie: het signaal wordt gecorreleerd met het signaal op r s 
later, waarbij r varieert tussen O en de langste gewenste periode. Indien 
r = T = 1/ Fa zal er een hoge waarde uitkomen. Maar ook als r = 2T (enz.): 
oktaaffouten (enz.). Bovendien: klinkers met lage formanten vertonen bin
nen de periode maar weinig demping, en dus is de correlatie ook vrij hoog 
voor waarden van r < T. Om rekentijd te besparen wordt meestal alleen 
auto-teken-correlatie gedaan. 
Een echte toonhoogtemeter zou menselijke waarneming nabootsen. Daarin 
speelt de spectrale informatie, m.n. die van de tweede t/m de achtste har
monische, een belangrijke rol. We noemen twee typen: 
3. De harmonischenzeef. Van een fragment van 40 ms (Hamming window) 
wordt via FFT het spectrum bepaald (tot 1250 Hz), en daarin worden toppen 
gezocht. Werkend met logaritmische frekwentieschalen wordt de zeef langs 
het vereenvoudigde spectrum geschoven om de beste passing te zoeken. N.B. 
door lage energie in dalen tussen formanten kunnen sommige harmonischen 
uitvallen. Oktaaffouten zijn mogelijk, zowel naar boven als naar beneden. 
Een slim te kiezen parameter is de breedte van de sleuven in de zeef: hoe 
smaller, hoe nauwkeuriger, maar hoe groter de kans op het missen van een 
harmonische. 
4. Summatie van subharmonischen. Deze methode begint net zo als (3), maar 
er worden geen toppen gezocht. Wel wordt het spectrum op een logaritmische 
schaal gebracht. Het spectrum wordt een oktaaf naar links geschoven en bij 
het oorspronkelijk spectrum opgeteld, vervolgens een kwint opgeschoven en 
weer opgeteld, enz. Tenslotte wordt de hoogste piek bepaald, en als alles 
goed is, ligt die bij F0 (zie Fig. 49). 
Fig. 50 toont de uitkomst van een meting. Het valt op dat het verloop van 
F0 nogal grillig is. Dat is geen artefact. Metingen waarin rechtstreeks, en 
zeer betrouwbaar, de impedantie van het strottehoofd wordt bepaald laten 
een nog veel grilliger beeld zien, omdat daar niet een meetvenster van 40 ms 
de zaken versmeert. 
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Fig . 50: Het verloop van Fo in een spraakui ting . 
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14.3 Waarneming van toonhoogte in spraak, manipu
latie van Fo 

We hebben nu wel de menselijke toonhoogteperceptie nagebootst, maar het 
is de vraag of wij werkelijk al die kleine variaties waarnemen. We hebben de 
indruk van niet: de spraakmelodie lijkt veel vloeiender. Hiermee komen we 
op het probleem van de nauwkeurigheid van de toonhoogtewaarneming. 

We kunnen hierover meer te weten komen via manipulatie . Met behulp 
van het LPC analyse-resynthesesysteem wordt het oorspronkelijke verloop 
van F0 vervangen door een vereenvoudigde kunstmatige contour die opge
bouwd wordt uit rechte lijnstukken; we noemen dit stileren. We willen die 
benadering zo maken dat het verschil niet hoorbaar is. Dat kan in principe 
natuurlijk altijd, als je maar genoeg lijnstukjes neemt. Maar we stellen als 
tweede eis dat er zo weinig mogelijk lijnstukken gebruikt worden, dan spreken 
we van close-copy stilering. Ga je te ver dan is het hoorbaar anders, zie 
Fig. 51, 52 en 53. 
De close-copy stilering is die van Fig . 52, en dat is dus blijkbaar wat je hoort. 
Maar dat geldt alleen als je naar zo'n spraakuiting in zijn geheel luistert. Als 
je kleine stukjes eruit isoleert en vergelijkt met de corresponderende frag
menten uit het origineel, zijn een aantal van de verschillen wel hoorbaar. We 
zeggen dat er perceptieve gelijkheid bestaat tussen origineel en close-copy. 

Op deze manier wordt een enorme datareductie bereikt die ons uitein
delijk in staat moet stellen, systeem in de intonatie te ontdekken. De re
ductie is bereikt door voor het gehoor irrelevante details weg te gooien en 
alleen de perceptief relevante toonhoogtebewegingen over te houden . Om
dat een close-copy auditief ononderscheidbaar is van het origineel bevat hij 
al de perceptief relevante toonhoogtebewegingen, en omdat hij gemaakt is 
met het kleinste aantal lijnstukken bevat hij slechts de perceptief relevante 
toonhoogte bewegingen. 

Fig. 51: Een stilering van een Fa-curve met rechte-lijnstukken. 

14.4 Perceptieve equivalentie, standaardiseren 

Maar we zijn nog niet waar we wezen willen. Stel dat we dit ene zinnetje 
door een aantal sprekers laten imiteren, of door dezelfde spreker een aantal 
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Fig. 52: Als Fig. 51, maar met veel minder lijnstukken; toch ie er geen 
verschil met het origineel hoorbaar. 

Fig . 53: Als Fig . 52 , maar met nog minder lijnstukken; nu is er wel een 
hoorbaar verschil met het origineel. 

malen laten herhalen . Vervolgens selecteren we er alleen die gevallen uit die 
op het gehoor geslaagde imitaties of nette herhalingen zijn. Dat criterium 
is wat losser dan de perceptieve gelijkheid: het blijkt dat men, ook al zijn 
er hoorbare verschillen - de een maakt wat grotere toonhoogtevariaties, de 
ander spreekt over het geheel iets lager, enz. - toch bereid is te zeggen 
dat de verschillende realisaties "in wezen" hetzelfde zijn . Dat noemen we 
perceptieve equivalentie . Hiermee kunnen we nog een verdere datareductie 
bereiken. Als we van al die realisaties de toonhoogte opmeten zullen de F0-

curven in het algemeen onderling niet gelijk zijn; en ook als we er close-copies 
van maken blijven er verschillen: in de een is de steilheid van de bewegingen 
groter, in een ander duren ze langer, enz. 

Wat we nu willen is: standaardiseren. We willen de verschillende optre
dende toonhoogtebewegingen standaardspecificaties geven met betrekking 
tot helling, duur (is samen excursiegrootte) en plaats in de syllabe. We gaan 
dus weer een kunstmatige contour maken, een standaardstilering, en stellen 
nu de eis dat het resultaat perceptief equivalent is met de close-copy, en dus 
ook met het origineel. 

14.5 Declinatie 

We merken eerst een heel algemene trend op: in het algemeen zie je dat er 
een langzaa;n dalende tendens is van begin tot eind. We proberen daarom 
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een hellende basislijn te trekken door de locale minima in de close-copy en 
trachten daarna de meer abrupte bewegingen daarop te superponeren. Het 
verschijnsel van langzaam dalen heet declinatie. Zie Fig . 54 . 

14.6 

. ---. --~. 
'···-. .-

:::Z-:>r 

Ik -moet eerst mijn fiets weg- zet-ten 

Fig. 54: Een close-copystilering met daarin (getrokken lijn) de 
declinerende basislijn . 

Plaats van toonhoogtebewegingen in de syllabe 

Dat huis staat al heel lang leeg 

Fig. 55: Poging tot een standaardstilering . Bij controle op perceptieve 
equivalentie blijkt in de gestippelde versie de stijging op "heel" niet op 
de goede plaats te liggen . Vervroeging geeft wel een gunstig resultaat 
( declinatie weggelaten) . 

Voor een eenvoudig zinnetje als "Dat huis staat al heel lang leeg" krijgen 
we dan iets in de geest van Fig. 55. Hierin zijn aan de hellingen en de 
duren al geschikte waarden gegeven die we kennen uit een groot aantal ob
servaties door van bewegingen die onderling vergelijkbaar zijn, gemiddelden 
te nemen van de waarden van die parameters in de close-copies. Maar we 
moeten natuurlijk wel nog de perceptieve equivalentie controleren. Indien 
we de gestippelde lijn van Fig. 55 beluisteren is het niet in orde. Dat blijkt 
veroorzaakt te worden door de te late positie van de stijging in "heel"; want 
als we die wat vervroegen (getrokken lijn) dan klinkt het wel goed. De zin 
van Fig. 56 is zo gekozen, dat met de plaats van de stijging in "niet" een 
betekenisomslag gemoeid is: versie (a) is "onwaar", versie (b) is "waar". 

14. 7 Accentuering 

In een vorig college is gedemonstreerd hoe via een kleine ingreep van "de 
vorst ingevallen" gemaakt werd "de vorstin gevallen". Hieruit blijkt hoe wij 
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De donder zie je niet de bliksem 

Fig. 56: Voorbeeld van een zin waarin verplaatsing van een stijging 
betekenisomslag veroorzaakt; (a) is "onwaar", (b) is "waar" (declinatie 
weggelaten) . 

waarnemen dat sommige woorden (of beter: syllaben) in een zin er als het 
ware boven uitsteken; de officiele benaming is: prominent zijn. En afhanke
lijk van of dat. "vorst" of "-in'' is dringt er zirh in dit geval een andere inter
pretatie op. De vraag is wat die prominentie veroorzaakt. In het algemeen is 
dat een combinatie van iets met de duur, iets met de intensiteit en iets met 
de toonhoogte. Het blijkt nu dat voor het bewerkstelligen van prominentie 
de toonhoogte de belangrijkste is: een verschuiving van de stijging+daling 
van "vorst" naar "-in", terwijl al het andere hetzelfde blijft, is niet alleen 
genoeg voor dit effect, maar bovendien kan, als stijging+daling op "vorst" 
blijven liggen, een verlenging van "-in" of een versterking ervan, of beide, het 
e ffec t niet bewerkstelligen. 

Heel in het algemeen zijn er in een zm altijd een of meer woorden die 
de spreker zo belangrijk vindt dat hij ze extra onder de aandacht van de 
luiste raar wil brengen. Deze woorden worden geaccentueerd, en omdat de 
belangrijkste veroorzaker van de accentgewaarwording toonhoogte is, spreken 
wij over toonhoogte-accenten (normaliter is er ook langere duur en grotere 
intens iteit). Gebleken is d at hPt. niPI. a lt.i.id Pf'll hogen' toon (de piek in stij
ging !-daling) is die' een toonhoogl.()-acce11t. veroorzaakt; het is veeleer een 
snelle verandering van toonhoogte, omhoog of omlaag, of beide. Dat blijkt 
bij bijv . alleen een stijging: dan klinkt alleen de sy llabe waarin de stijging ligt 
geaccentueerd, en niet de daaropvolgende hoge syllabe(n). Hieruit volgt ook: 
het domein van een toonhoogte-accent is de sy llabe. Wil je een meersyllabig 
woord accentueren, dan is het dus nog de vraag in welke syllabe de toonhoog
tebeweging(en) moet(en) optreden . Dat is de syllabe di e de woordklemtoon 
heeft. Lang niet alle zgn. inhoudswoorden krijgen een toonhoogte-accent. Je 
kunt je daarom afvragen wat er gebeurt in sy llaben met woordklemtoon in 
woorden zonder toonhoogte-accent. Daa r wordt in li et a lgemeen verlenging 
en versterking gevonden . 

Voor het aanbrengen van de zinsmelodie in een tekst-naar-spraaksysteem 
is het dus van belang te weten welke woorden geaccentueerd moeten worden, 
e11, indien dt!ze meersyllabig zijn, welke syllabe woordklemtoon heeft . 
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14.8 Niet-accentverlenende toonhoogtebewegingen 

We gaan weer even terug naar "De donder zie je niet de bliksem". In de 
"ware" versie zien we drie keer een combinatie stijging+daling optreden. 
Toch is er sprake van slechts twee toonhoogte-accenten, nl. op "don-" en 
"blik-". Dat er op "niet" geen accent is, blijkt uit het feit dat, als we "niet" 
vervangen door "nimmer", de uitspraak alleen "waar" blijft als de stijging 
plaatsvindt in "-mer" en de daling daarna. De toonhoogtebewegingen liggen 
dus niet in de syllabe met woordklemtoon, en veroorzaken daardoor geen 
accent. In het eensyllabige "niet" ligt. de stijging zo laat mogelijk. Zo'n late 
stijging komt vaak voor vlak voor een belangrijke grens. In dit geval is dat 
de grens tussen "De donder zie je niet" en "de bliksem (zie je)". In de tekst 
zal daar vaak een komma staan, ten teken dat de zin nog niet af is. Vandaar 
dat dit type stijging een continueringsstijging genoemd wordt. 

In de meeste gevallen valt de toon onmiddellijk na de continueringsstijging 
terug naar de basislijn, als het ware om klaar te staan voor de eventueel 
volgende stijging. Omdat er dikwijls ook een pauze gemaakt wordt bij zo'n 
grens, valt die daling minstens voor een deel in die pauze en is als zodanig 
niet hoorbaar of meetbaar. In dit geval moest de zin natuurlijk zo worden 
gezegd dat er, in verband met de gewenste dubbelzinnigheid, geen pauze 
wordt gemaakt. De daling treedt dau op vroeg in de eerste syllabe na de 
grens. En ook bij spraak met hoog tempo zien we dat. 

In de "onware" versie zijn er drie toonhoogte-accenten. Twee daarvan zijn 
dezelfde als in de "ware" versie, en zijn dus ook (stijging+daling), het derde, 
op "niet", is alleen een stijging (nu vroeg). Ook nu daalt de toon tussen 
"niet" en "de", resp. vroeg in "de". Dat heeft te maken met het feit dat het 
laatste toonhoogte-accent met een stijging begint. Twee accentverlenende 
stijgingen na elkaar zonder een daling ertussen klinkt niet acceptabel (zie 
Fig. 57a); je moet terug naar de basislijn om klaar te staan voor de volgende 
stijging. De vroege ligging van deze daling in de betrokken syllabe geeft geen 
accent, want een accentverlenende daling ligt wat later in de syllabe. Als we 
voor het accent op "bliksem" alleen een daling nemen, hoeven we dus niet te 
dalen in "de" ( zie Fig. 5 7b). 
We bespreken hier alleen realisaties van het zgn . hoedpatroon, en in plaats 
van "stijging+daling" en van "stijging, een st 11 k hoog, en daling" spreken we 
over punthoeden en platte hoeden. 

14.9 Enige regels voor de combinatie van bewegingen 

Het blijkt dat het gebruik van alleen een <l,1li11g voo r <'C'll t.oonhoogtf'-acce11t. 
(dus in een platte hoed) alleen maar mag voor het laats tf' accent van de zi11 , 
of voor het laatste accent van een zinsstuk <lat eindigt met een continue
ringsstijging. Twee accenten maken met voor het eerste een daling, voor het 
laatste een daling, mag niet. Ook niet drie accenten maken met voor het 
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a 

De donder zie je niet de bliksem 

Fig . 57: (a) : Twee accentverlenende stijgingen zonder daling ertussen 
klinkt niet acceptabel ; (b) : Variant met alleen een daling voor het laatste 
accent ( declinatie weggelaten) . 

middelste een daling (wel mag een zgn. halve daling, in een terrascontour). 

14.10 Transcriptiesymbolen, standaardspecificaties 

We hebben nu kennis gemaakt met vier verschillende toonhoogtebewegingen, 
afgezi en van de df'clinatie . We benoemen deze als volgt : 

/ +accent / / -accent / 
stijging 
daling 

Voor alle bewep,illgcn geldt: 
Duur : 120 ms 

'1' 

'A ' 
'2' 

'B ' 

Helling: J_ 50 ST / s (ST = scrnitoon, frekwe11tieverhouding 1 : 'v2) 
Daaruit volgt voo r de excu rsi egrootte: 50 ~-0, 12 = 6 ST = een half oktaaf. 

De plaats in de sy llabe is voor elk van de bewegingen verschillend. In 
hetgeen volgt is VO de vowel onset (klinkerinzet), en EOV end of voicing 
(e ind van het stemhebbende gedeelte). 
De plaatsen in de syllabe zijn: 
' 1' : van -70 tot + 50 ms t .o.v . VO 
'2 ' : van -120 tot O ms t.o.v. EOV 
'A' in punthoed : van + 80 tot + 200 ms t.o.v. VO 
'A' in iso latie: van -20 tut + 100 rns t.o .v. VO 
ïr : bq~i11t op zijn vroegst bij !<:OV va,, de vorige syllabe'. 

Twee of meer beweg ingen op een sy ll a be wor<len VN honden door ' & '. bijv . 
een punthoed: ' l&A ' . Soms, bij ruimtegebrek, moet er ee n beetje geschip

pe rd worden . Een mense lijke spreker kan bijv. ee n klinke r rekken als er veel 
beweg ingen :.a elkaar op moeten kom en (Ji,,t ku1111 (• 11 c r \ VI' ] drie zijn). of hij 

kan de bewegingen minder lang maken. 
Het gebruik van een logaritmische frekw enti eschaal is ingegeven door het 

verlangen, toonhoogte-afs tanden onafhankelijk te maken van de frekwen
tieligging : vc1n 100 naar 150 Hz, maar ook van 200 naar 300 Hz, is evenveel 
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semitonen (nl. 7,02). Zo kan men mannen-, vrouwen- en kinderstemmen 
beter met elkaar vergelijken. In principe had de eenheid willekeurig kun
nen zijn, maar omdat het over toonhoogte gaat, lijkt de eenheid semitoon 
passend. Het is echter niet de bedoeling, te suggereren dat de toonhoogte
afstanden in spraak overeenkomen met muzikale intervallen (gehele aantallen 
semitonen). Het werken met standaard-excursiegrootten veronachtzaamt het 
feit dat er in natuurlijke spraak variatie is in excursiegrootte. Er kan hier 
echter opgemerkt worden dat ons onderscheidingsvermogen voor verschil in 
grootte van toonbewegingen (in spraak) slechts gering is: je moet een be
weging 3 ST groter maken dan een andere om met redelijke zekerheid te 
kunnen zeggen dat de eerste groter is. Hierdoor kan de natuurlijke variatie 
behoorlijk grof gekwantiseerd worden. We komen daar nog op terug. Verder 
is er in natuurlijke spraak een tendens, de bewegingen van begin naar eind 
kleiner te maken: convergentie van toplijn en basislijn. Ook die wordt hier 
veronachtzaamd. 

Berekening van de afstand A tussen t.wee frekwenties / 1 en /i gaat a.v.: 

2 fi 12 /1 
A = 12 * log - = -- * log -

h log2 /2 
(32) 

14.11 Helling van declinatie 

De helling van de declinatie is afhankelijk van de duur: is de uiting langer, 
dan wordt de declinatie minder steil. Ook is in langere uitingen de begin
frekwentie hoger. Dit wordt uitgedrukt in: 

- 11 
D = --

t + 1,5' 

met D in ST/s, tin s. 

(33) 

De eindfrekwentie wordt vast genomen, voor mannenstem 75 Hz. Zo kan 
de beginfrekwentie worden berekend. ln de limiet (voort --+ oo) wordt die 
143 Hz. Het is gebleken dat voor uitingen langer dan een seconde of 5 de 
beginfrekwentie voor het gehoor hinderlijk hoog klinkt, vooral als er al vrij 
gauw een stijging komt. Daarom gebruiken we voor t > 5 s: 

1 - 8,5 
D = --t , (34) 

en dat geeft een vaste beginfrekwentie van 123 Hz. Omdat ten gevolge van de 
declinatie de hele contour een beetje gerot,<'<'rd wordt., worden de stijgingcll 
iets minder steil (50 + D) en de dalingen iets s teiler (- 50 + D) . Dat stemt 
goed overeen met de observaties van een aantal verschillende auteurs, waaruit 
blijkt dat, als men proefpersonen vraagt zo snel mogelijke toonhoogtebewe
gingen te produceren, dalingen sneller worden uitgevoerd dan stijgingen. 
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14.12 Plaatsing van 'B' 

We weten nu bijna, hoe we toonhoogtecontouren kunnen maken op zinnetjes 
die nooit eerder door een menselijke spreker zijn uitgesproken. We hebben 
gezien hoe we voor het maken van toonhoogte-accenten de bewegingen '1' 
en 'A', of samen 'l&A' in een punthoed, kunnen gebruiken, en onder welke 
voorwaarden. Verder hebben we gezien hoe we een grens midden in een 
zin kunnen markeren met een continueringsstijging. Maar van beweging 'B' 
weten we wel de plaats ten opzichte van de syllabe, maar nog niet de plaats 
in een zin. Wel hebben we besproken dat twee accentverlenende stijgingen 
achter elkaar niet toegestaan zijn ( en in het algemeen ook niet '2' en '1' 
na elkaar), dus ergens daartussen moet een daling komen, en wel van het 
type 'B', omdat er anders een accent bijkomt. De organieke plaats van 'B' 
is ruwweg: tussen twee syllaben in. De vraag is dus: tussen welke twee 
sy llaben? Als er geen, of slechts een syllabe is tussen de twee 'l'-en in, is 
dat triviaal: de vraag wordt pas interessant als er meer syllaben zijn . Het 
antwoord is dat de plaatsing zo kan geschieden dat er, net als met '2', een 
grens mee wor<lt gemarkee rd . Die grens kan net zo 'n soort grens zijn als 
die we met een '2' kunnen markeren (met een komma in de tekst, tussen 
llf'Yenschikkend e hoofdzinnen, in het. a lgemeen tussen hele zinsstukken), en 
daar kan je dus kiezen welke grensmark<>erd er je neemt. Maar hij kan ook 
liggen tussen zinsdelen zoals onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, bepaling, 
enz. Voorbee lden: zie Fig. 58 . De sp reker heeft de vrijheid, grenzen van dit 

l 1-'.~ jr, aut c was al een week geleden aan ee n smee rbeurt toe 
C l 0& 0 0 l 000 0 0 A O 0 

2. l G1stere~ be ~ 1k met de aut o gekomen , maar vandaag ben ik met de tre1~ 
l "-0 b O O 0 1 0 000 B O 1 0 0 0 0 A 

~ -----~---~ 
2, 2 l 0 0 b O O O l &A O O O 2 B O l 0 0 0 0 A 

~ ---.. ~·-.____/·--~ 
2 . ) 1 " '' B " " " l & A " " " 2 b O 1 B O O O 1 & A 

·-._____/--.~ 
0 ~ 0 0A" "" 2 B O 1 B " l&A 

Fig . 58: Voorbee ld en van grensmarke rin g t11~sen e n binnen zinsstukken 

(decl inatie weggelaten). 

type al dan niet te markeren . In de voorbee lden 2.2 en 2.4 in Fig . 58 loopt 
hij met een platte hoed over de grens in het. laatste resp. eerste stuk heen. 

Als je in voorbeeld 1 de grens tussen "auto" en "was" niet wil markeren 
kan dat niet met een platte hoed van "auto" naar "week", omdat "week" 
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niet het laatste accent is. Niet markeren geschiedt dan door onmiddellijk na 
de stijging op "au-" te dalen. We schrijven dan 'l&B', want we willen 'A' 
reserveren voor het laatste accent, maar omdat '1' en 'B' niet beide vroeg in 
de syllabe kunnen liggen, komt 'B' op de positie van een 'A' in een punthoed. 
Bij geen syllabe tussen twee syllaben met een '1' wordt het of 'l&B 1', of 
'1 B&l '; het laatste klinkt een beetje dramatisch, omdat dan noodgedwongen 
de stijging wat laat komt . 

14.13 Afwijkingen in de plaats van 'B' in natuurlijke 
spraak 

Dit zijn regels voor het maken van toonhoogtecontouren in kunstmatige 
spraak . Menselijke sprekers hoUden zich er niet altijd aan: ze hebben soms 
te laat in de gaten dat ze weer een stijging moeten maken, waren al lang 
over een interessante grens heengehobbeld , waren ook vergeten onmiddellijk 
na de vorige stijging te dalen, en plaatsen de daling dus zo maar ergens. Dat 
is niet erg, want meestal is die grens gemarkeerd op een andere manier dan 
intonatief, bijv . door een verlenging van de syllabe ervoor, of door een pauze, 
of allebei (temporele cue) . De luisteraar wordt dus niet op een verkeerd been 
gezet. Dat kan wel gebeuren als de daling wordt gemaakt op een woordgrens 
tussen het vorige accent en de eventueel te markeren grens. Ze hebben dan 
die temporele cue nog niet kunnen horen, en menen dat de belangrijkste grens 
ligt op de plaats van de daling . Dat kan verwarring geven, en blijkbaar zijn 
spontaan sprekende mensen zich daarvan bewust , want je hoort het zelden 
of nooit gebeuren. Anders is dat bij voorlezen; dan gaat er vrij vaak iets 
fout, en zo ook de plaatsing van 'B ' . Voorbeelden, allemaal opgetekend van 
de radio, in Fig. 59 . 

. . . e n bouwd e n ze e en be:;t.el wai:;en om lot. d ierc 1,ar, bul ancc 

... fJa t o- s e c retar is i;enP.ra a l Lu r,:; 

(Eerst was 400 mi l joen begroot) 

3 ~--J·-.__/··.~ 
flu t>lijkl dat ach t l1011d<'rdvijflit: mi l joen t e zijn i;<'worder, 

Fig. 59: Voorbeelden van verwarring door te vroeg geplaatste daling 
'B' (declinatie weggelaten). 
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14.14 Problemen met tekst-naar-spraak 

Het lijkt of we nu alles bij de hand hebben om in tekst-naar-spraak de toon
hoogte te beregelen. Maar we zitten toch met een aantal problemen. We 
weten wat we met de toonhoogte moeten doen bij accenten, maar we kun
nen niet zomaar aan de tekst zien waar accenten moeten komen. Dat weten 
zelfs de meeste mensen niet die een tekst moeten voorlezen, laat staan een 
machine. Van mensen vraag je, de tekst alvast een keer door te lezen, om de 
inhoud beter te kunnen begrijpen, maar zelfs dan lukt het velen niet. Meestal 
worden er teveel accenten gemaakt, maar ook wel eens te weinig, zie Fig. 60. 
Taalkundigen zijn druk bezig te zoeken naar regels voor het toekennen van 
accenten, maar het probleem is in zijn algemeenheid nog niet opgelost. Hele
maal opgelost zal het ook niet kunnen worden, want er zijn altijd gevallen 
denkbaar waar de intentie van de schrijver van de tekst niet eenduidig uit de 
tekst blijkt, niet uit de zin zelf, maar zelfs niet uit een ruimere context. 

lle minis ter van landbouw en visserij hee,ft de luinbouwonlheffing verleend, 

Fig. 60: Ten onrechte weglaten van een accent (hier op "ontheffing") 
kan leiden tot vreemde effecten ( declinatie weggelaten) . 

We weten ook wat we met de toonhoogte moeten of kunnen doen bij 
grenzen, maar ook hier geldt dat we niet zonder meer aan de tekst kunnen 
zien waar die grenzen liggen. We moeten daarvoor een zgn. syntactische 
analyse (zinsontleding) uitvoeren en dat is niet alleen tamelijk moeilijk -
je moet in vele gevallen begrijpen wat er staat - maar bovendien bestaat 
er onenigheid over de analysemethode, en het gevolg is dat er vaak geen 
eensluidende oplossingen uit komen. 

Het heeft op dit moment niet veel zin, te wachten op de ultieme oplossin
gen voor deze problemen . Voor toepassingen in spraaksynthese door regels 
kunnen we het probleem van de accentuering voorlopig uit de weg gaan door 
de gewenste accenten in de tekst aan te geven, eenvoudig door een accent
teken aan te brengen voor de te accentueren syllabe. De afleiding van woord
klemtoon is inmiddels al wel zo ver gevorderd dat we over een tijdje zouden 
kunnen volstaan met een accentteken voor het hele woord. De grensmarke
ring binnen zinsstukken ontlopen we voorlopig dankzij een heel vriendelijke 
eigenschap van ons gehoor: het is nl. vrijwel niet mogelijk, onderscheid te 
maken tussen een abrupte daling van het type 'B ' en een geleidelijk daling 
(die noemen we 'D'). Zo'n geleidelijke daling laten we gewoon lopen van het 
eind van de ene stijging tot het begin van de volgende. We krijgen dan een 
zgn. "zaagtand"-contour. Alleen aan het eind verbinden we het op een na 
laatste en het laatste accent door middel van een platte hoed. Dat had ook 
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met een zaagtand en een punthoed gekund, maar we weten dat de neiging 
om op het eind een platte hoed te maken zo sterk ia, dat deze zelfs vaak over 
een heel belangrijke grens heen gemaakt wordt. Hela.as gaat dat ook wel eens 
mis, zoals geillustreerd in Fig. 61, maar erg vaak gebeurt dat niet. 

__ /·-.__/•,,_J'•.~ 
... dat een verzoek om asyl om humanitaire redenen is afgewezen. 

Fig. 61: Voorbeeld van een zin waarin het gebruik van een platte hoed 
voor het voorlaatste en laatste accent niet goed is ( declinatie wegge
laten). 

Deze heel eenvoudige contouren worden nu gebruikt in bijv. het 
spraakhulpmiddel voor vocaal gehandicapten, dat gedemonstreerd is in het 
eerste college. De gebruiker tikt een zinnetje in op een toetsenbord, voorlopig 
nog in een soort fonetische spelling, hij zet er de accenttekens bij, en zodra 
er een punt achter gezet is, komt het zinnetje er hoorbaar, en vaak verstaan
baar, uit. Het is duidelijk dat in zulke dringende gevallen van mensen die 
anders niet of nauwelijks kunnen communiceren, het al heel mooi is als het 
gesprokene niet monotoon is, en het toonhoogteverloop ervan redelijk lijkt 
op wat er in echte spraak gebeurt. Maar het is ook duidelijk dat, ale we 
maar zo weinig meenemen van de velerlei soorten variatie die in echte spraak 
aanwezig is, zo'n sprekend systeem bjj langere teksten, denk bijv. aan een 
voorleesmachine voor blinden, al gauw erg melig wordt. 

Dat stelt ons voor een lastig probleem. Van een groot aantal variaties 
die we nu veronachtzaamd hebben, kennen we wel het bestaan; maar wat we 
niet weten, is waar wat moet of mag gebeuren. Neem alleen al het punt van 
de variabele excursiegrootte: we weten dat we zouden kunnen volstaan met 
slechts drie grootten, t.w. 3 ST voor kleine, 6 ST voor gewone, en Q ST voor 
grote toonhoogte bewegingen; maar we weten niet, in welke gevallen de kleine, 
de gewone, of de grote beweging toepasselijk is. En we hebben alle redenen 
om aan te nemen dat het voorkomen van deze en andere variaties voor een 
belangrijk deel aan nog onbekende regels is onderworpen, m.a.w. dat het 
aanbrengen ervan niet helemaal aan het toeval kan worden overgelaten. Dit 
soort dingen zijn daarom nu nog in onderzoek. 

14.ló Andere basispatronen 

De besproken contouren zijn varianten van het hoedpatroon. Dat basispa
troon ligt ten grondslag aan ongeveer twee derde van wat er gesproken wordt. 
We kennen vijf andere basispatronen, maar er is vrijwel niets bekend over de 
omstandigheden die de keuze tussen de verschillende basispatronen bepalen. 
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15 Automatische spraakherkenning 

15.1 Inleiding. 

Spraakherkenning is een enorm breed terrein, eigenlijk nog uitgebreider dan 
spraaksynthese. We zullen een aantal deelgebieden uit dit grote onderwerp 
aanroeren. Eerst in het kort iets over sprekerverificatie en spreker herkenning. 
Dan, wat uitgebreider, over spraakherkenning, de verschillende vormen daar
van, wat er zoal bereikt is, specificaties en claims (vaak te optimistisch) en 
enkele belangrijke technieken. 

15.1.1 Sprekerveriflcatie 

Bij sprekerverificatie, ook wel gesproken handtekening genoemd, gaat het 
om het vergelijken van een spraakuiting van spreker A met een eerder 
opgenomen spraakuiting van diezelfde spreker. Het antwoord kan zijn: er 
is overeenkomst, of er is geen overeenkomst; beide antwoorden kunnen goed 
of fout zijn. Er zijn dus twee foutpercentages van belang: 

- P-false accept: ten onrechte toegelaten! (ca 5%) 
- P-false reject: ten onrechte afgewezen! (ca 5%) 

In practische systemen hangen beide kansen samen en één van die fout
percentages kan wel verminderd worden, maar dan ten koste van de andere. 
Toepassing van deze systemen wordt algemeen beschouwd als additionele 
veiligheid, naast PIN-codes, passwords, etc.; nooit als enige bescherming. 

15.1.2 Sprekerherkenning 

Sprekerherkenning wordt meestal genoemd in verband met opsporing van 
misdadigers, waarbij spraakuitingen van een nog onbekende spreker X 
vergeleken moeten worden met een (groot) aantal kandidaat-sprekers, met 
als doel om achter de identiteit van spreker X te komen. Dit is een zeer con
troversieel onderwerp in de akoestische fonetiek. In het verleden zijn zware 
claims gedaan als zou dit met apparatuurlijke hulpmiddelen wel te doen zijn, 
maar er zijn zeer grote theoretische en practische problemen: 

- het is een statistisch zeer moeilijk probleem 
- de spreker is meestal niet coöperatief, opname-condities e.d. zijn vaak 

niet dezelfde als die van de beschikbare opnamen, etc. 

15.1.3 Spraakherkenning 

Spraakherkenning is het proces waarin het spraakgeluid, opgevangen door 
een microfoon, wordt verwerkt en vervolgens leidt tot een (gewenste) actie 
(Fig. 62). Het spraakgeluid kan bestaan uit losse commando-woorden zoals: 
'start, stop, plus, min, aan, uit, TV, enz', maar ook uit lopende spraak: 'Kunt 
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Fig. 62: Spraakherkenner 

u mij zeggen hoe laat de eerstvolgende trein naar Nieuwegein vertrekt?' We 
komen hierop nog uitvoerig terug. 

16.1.4 Waarom 1praakherkennlng 

Het spreekt natuurlijk tot de verbeelding om met je stem apparaten te kun
nen bedienen of omje 'huisslaaf'(= thuiscomputer) opdrachten te geven. Er 
zijn ook nog wat meer serieuze redenen te geven voor spraakherkenning: 

- handen niet vrij: 
sorteren van pakketten, kwaliteitsinspectie van auto's e.d. 

- handen niet te gebruiken: 
werken in donkere ruimte, gehandicapten, besturen van gevaarlijke ap
paratuur, bestellen bij postorderbedrijven 

- spraak is het meest natuurlijke communicatiemiddel voor de mens: 
dialogen bij informatiediensten, voice dialling: met je stem een tele
foonnummer kiezen, dicteren en tekstverwerking. 

16.2 Dimensies van spraakherkenning 

We kunnen spraakherkenning in een drietal dimensies beschouwen (Fig. 64): 

16.2.1 De lnputkant 

- opname-omstandigheden: 
de signaal-ruisverhouding SNR, omgevingslawaai (b.v. in kantoor, fa
briek, etc.), via de telefoon, gemengde input via telefoon en microfoon 

- sprekerpopulatie: 
het aantal sprekers, dialect, nauwkeurige uitspraak, mannen-, vrouwen
of kinderspraak (Fig. 63) 

- spreekvormen: 
losse woorden, aaneengesloten woorden, lopende spraak. 

16.2.2 De taalkant 

- vocabulair: 
grootte van het vocabulair, hoe samengesteld (verwarbaar: pee, bee, 
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Fig . 63: Variatie van klinkers voor verschillende sprekers 

vee, wee, dee, enz., vandaar het spelalfabet). 
- syntactisch beperkt: 

/ 
/ 

l(XX)Mz 

) 0 

hoe is de samenhang tussen de woorden, zinnen uit context-vrije gram
matica, natuurlijke zinnen, (branching factor, perplexity) 

- semantisch beperkt: 
over welk onderwerp gaat het, betekenis van de input. 

15.2.3 Prestaties 

- herkennings-score: 
90 tot 95%, (mensen doen dit ook niet perfect, maar gebruiken meestal 
een dialoog om onduidelijkheden op te lossen) 

- trainingsprocedure: 
tijdsduur en gemak van het trainen ( alle woorden een paar keer , of een 
paar testzinnen) 

- respoüs-snelheid: 
onmiddellijk (enkele tientallen ms) 

- pr!JS. 
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Fig. 64: Overzicht van de verschillende dimensies van spraakherkenning 

ló.2.4 Typische systemen 

W = het aantal woorden: 

- 16W, één spreker, hui,-kamer, score 99%: 
besturing van appara~uur in de huiskamer. Hier is de prijs belangrijk, 
want dit ding zou moeten concurreren met de infra-rood afstandbestu
ring. 

- 16W, veel sprekers, telefoon, score 95%, duur: 
toepasbaar voor zogeheten voice dialling, informatiediensten, bestellen 
bij postorderbedrijven, enz. 
16W, veel sprekers, telefoon, aaneengesloten woorden, score 95%: 
toepassingen zoals boven, maar nu veel gebruikersvriendelijker. 

- 50W, veel sprekers, score ??: 
te gebruiken vocabulaires: spelalfabet, commando's, computertermi
nal, enz. 

- 2000W, een spreker, kantooromgeving, score 90-95%, losse woorden: 
toe te passen als input voor tekstverwerking en dergelijke, maar met 
losse woorden werken is zeer gebruikersonvriendelijk. 

- 10000W, training met enkele zinnen, aaneengesloten woorden, score??: 
dit is wel het meest geavanceerde systeem dat (als experimenteel sys
teem) ontwikkeld wordt door IBM en waarin al heel wat mensjaren zijn 
gestoken. 
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15.2.5 Historie 

1950 - '60 ... Eerste systeempjes 
Dreyfus Graf, H.Dudley, W. Dersch ('The Shoebox') 
Toepassing van de digitale computer in dit gebied. 

1960 - '70 Uitbouw en betere formulering van de problemen. 
Tijdnormalisatie, grotere vocabulaires, eerste proefjes 
met lopende spraak. 

1970 - '80 ARPA Speech Understanding Project. 
Dynamisch programmeren, HEARSAY, HARPY, .... 
Eerste commerciële ongelukken. 

1980 - '90 Consolidatie voor losse woorden. 
Eerste systemen commercieel verkrijgbaar ( Kurzweil, 
Speech Systems Ine., Dragon Systems) 
Inzet van grote computerpower, lopende spraak grootscheeps 
aangepakt. 

1990 - 2000 Toepassingen in het kantoor, mobiele telefonie, etc. 
Er zal nog veel onderzoek nodig zijn. 

15.3 Hoe werkt een spraakherkenner 

15.3.1 Algemeen 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft men vaak gekeken naar 
hoe de mens spraak herkent. Met behulp van spraakperceptie-experimenten 
kan men zaken aan de weet komen als: geheugenorganistie, welke akoestische 
grootheden zijn belangrijk, welke segmenten spelen een rol bij de herkenning, 
etc. Maar het is niet altijd optimaal om de natuur na te bootsen bij het 
oplossen van een probleem. Vergelijk de rijdende auto en de lopende mens, 
het vliegen van de vogel en van een vliegtuig. Toch is het zinvol om het 
proces van spreken en verstaan te onderzoeken, omdat beide op elkaar zijn 
afgestemd. Het heeft niet veel zin grootheden te willen analyseren in het 
spraaksignaal die het oor toch niet kan horen. Bij het maken van een keuze in 
een spraakherkenningssysteem laat men zich vaak leiden door kennis omtrent 
de spraakperceptie. 

Terecht kan men zich afvragen welke grootheden uit het spraaksignaal 
het meest geschikt zijn als invoer voor de herkenner. Men zegt wel eens 
dat men grootheden moet gebruiken die perceptief invariant zijn. Daarmee 
worden die grootheden bedoeld die, onder invloed van allerlei bewerkingen, 
niet ( of net zo weinig) veranderen als de perceptie. Zo is de golfvorm van een 
spraaksignaal niet te gebruiken als meetgrootheid in een spraakherkenner, 
omdat een eenvoudige fasedraaing door een versterker (of door reflecties in 
een kamer) de golfvorm helemaal kan veranderen zonder dat we iets anders 
gaan verstaan. Andere voorbeelden hiervan: bandbreedtebeperking (bij zo'n 
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2000 Hz bandbreedte is spraak nog te verstaan), tempoverandering (tast 
meestal de waarneming ook niet aan), verschillende sprekers (zijn binnen 
zekere grenzen heel goed te verstaan). 

Fig. 65: Blokschema van de eenvoudigste spraakherkenner. Het microfoonsignaal 
wordt eerst omgezet in geschikte grootheden in het analyse-blok; dan wordt het 
patroon dat op de ingang is verschenen vergeleken met de in een geheugen aanwezige 
patronen. 

16.3.2 Simpel systeem 

Laten we eens aan de hand van een eenvoudige 'ja-nee' - herkenner een aan
tal zaken verduidelijken (Fig. 65). Het binnenkomend spraaksignaal wordt 
opgevangen door een microfoon en in geschikte grootheden geanalyseerd. 
Zoals hierboven is uiteengezet mogen die niet gevoelig zijn voor vervormingen 
die de waarneming ongemoeid laten. Ten tweede moet ook een flinke datare
ductie toegepast worden. Deze datareductie moet aan de ene kant aanzienlijk 
zijn omdat dan de hoeveelheid rekenwerk wordt beperkt, die straks nodig is 
bij de vergelijking. Anderzijds mag ze niet al te rigoureus zijn om niet alle 
redundantie uit het signaal te verwijderen. 

Een redelijke keuze is b.v. het spectrum elke 10 ms te meten. Dit 
stel gevonden meetwaarden is op te vatten als een patroon, dat men ver
volgens met de in het geheugen gelegen patronen gaat vergelijken. Het 
binnengekomen patroon wordt herkend als patroon Y als het het beste 
overeenkomt met het patroon Y in het geheugen. Bij het bepalen van de 
overeenkomst tussen twee patronen maakt men gebruik van een afstands
maat (Fig. 66). Het vinden van een goede afstandsmaat (E: "distance mea
sure") is een groot probleem. Ook hier zoekt men naar afstandsmaten die 
zich op een gelijke manier gedragen als perceptieve afstanden. Allerlei pogin
gen om kennis omtrent het oor als geluidsanalyserend systeem en kennis van 
de waarneming van spraakklanken in zo'n afstandsmaat in te bouwen hebben 
nog niet geleid tot een algemeen geaccepteerde afstandsmaat. 

Men gebruikt vaak een euclidische afstand ( = som van de kwadraten 
van de afwijkingen) of ook de som van de absolute waarde van afwijkin
gen. Overigens moet vermeld worden dat sterk verschillende afstandsmaten 
meestal maar zeer geringe verbeteringen of verslechteringen teweeg brengen 
in de scores. 
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Fig. 66: Voorbeeld in een tweedimensionale meetruimte: de afstanden van het 
binnenkomende patroon X tot de patronen van 'ja' en 'nee' zijn aangeduid met dl 
en d2; X zal worden herkend als 'ja'. 

Een ander probleem dat zich bij een spraakherkenner al snel voordoet 
is dat de woorden niet allemaal gelijke lengte hebben en ook dat woorden 
niet l!lteeds met dezelfde snelheid worden uitgesproken. Dat vraagt om een 
of andere tijdnormalisatie. Een aantal oplossingen voor dat probleem zijn 
voorgesteld en uitgeprobeerd: 

- Lineaire tijdas-vervorming. 
Hierbij krijgen alle woorden een vast aantal frames na de analyse van 
het inputsignaal, door de tijdas lineair uit te rekken of in elkaar te 
drukken. 

- Frames met gelijke varia.tie. 
Hierbij krijgen de woorden ook een vast aantal frames, ma.ar men zorgt 
er nu voor dat alle frames een gelijke hoeveelheid van de totale va.ria.tie 
in de a.nalysegrootheden herbergen (Fig. 67). 

- Dynamische tijda.s-vervorming. 
Ook wel genoemd dyna.mic time wa.rping (DTW); heeft een enorme in
vloed gehad op het spra.akherkenningsvak. Wordt nu ook nog eteedl!I 
veel toegepast, vooral in herkenners voor losse woorden met niet al 
te grote vocabulaires. De gedachte is dat tempovariaties bij de uit
spraak van woorden niet egaal over het woord zijn verdeeld, maar dat 
die lokaal binnen woorden nog kunnen variëren. Daarom zou men die 
eventuele tijdasvervorming ook lokaal moeten optimaliseren. De op
timaliseringstechniek die wordt toegepast noemt men dynamisch pro
grammeren (Fig. 68). 

- Segmentatie. 
Een andere mogelijkheid is om het binnenkomende spraaksignaal in 
stukken te verdelen die in het systeem een betekenis hebben zoals b.v. 
fonemen, difonen, e.d. Dan geeft een lang-gerekte /a/ en een korter 
uitgesproken exemplaar aanleiding tot een en dezelfde representatie, 
waard~or naast andere voordelen ook een zekere tijda.snormalisering is 
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Fig. 67: Verticaal staat cumulatief uitgezet de som van de variatie van het begin 
tot het eind van het woord. De totale hoeveelheid wordt in bijv 6 gelijke stukken 
verdeeld, hetgeen op de tijdas segmenten van verschillende lengte oplevert die in het 
herkenningsproces verder worden gebruikt. 
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Fig. 68: Schematisch voorbeeld van niet-lineaire tijdasaanpassing . In werkelijkheid 
zijn de patronen die met elkaar worden vergeleken, en die nu langs de twee assen 
1taan getekend, ingewikkelder patronen in meer dimensies. 



bereikt. Andere voordelen van segmentatie zijn gelegen in het feit dat 
hierdoor ook een enorme datareductie wordt bereikt die op zijn beurt 
weer een rekenbesparing geeft . 

15.3.3 Nog op te lossen problemen 

Spraakherkenners voor los uitgesproken woorden, voor één spreker en voor 
niet al te grote vocabulaires (enkele honderden woorden) zijn vandaag aan 
de dag heel goed mogelijk . Maar om het Nirvana te bereiken van herkenners 
voor lopende spraak van allerlei sprekers, dat zal nog heel wat onderzoek 
vergen. In deze paragraaf noemen we nog een aantal problemen die of nog 
moeten worden opgelost of moeten worden omzeild: 

- Variabiliteit tussen sprekers. 
Hoe snel kan een herkenner zich aanpassen aan een nieuwe spreker. Men 
kan alle woorden trainen en dus minstens één keer laten uitspreken door 
die spreker (stel een vocabulair van 2000 woorden, dan duurt deze trai
ningsarbeid toch al gauw een uur). Men streeft er tegenwoordig naar 
om met enkele goed uitgekozen woorden of zinnen het herkenningssys
teem voldoende informatie over een spreker te verschaffen en vervolgens 
de in het systeem aanwezige 'spraak'-kennis (= hoe spraak in elkaar zit) 
met de informatie over de nieuwe spreker bij te stellen. 

- Segmentatie. 
Dit is al ter sprake gekomen, maar er zal nog veel onderzoek ver
richt moeten worden voor we bruikbare oplossingen voor dit probleem 
hebben gevonden. Ook op het IPO vindt dit soort onderzoek plaats: 
voor het automatisch uitprepareren van difonen t.b.v. spraaksynthese 
uit spraakmateriaal en in het project 'Temporele decompositie van 
spraak', dat tracht in de tijd wereld grenzen in het spraaksignaal aan 
te brengen rekening houdend met overlap tussen aan elkaar grenzende 
segmenten. 

- Foneem-grafeem conversie. 
Na een dergelijke segmentatie heeft men (op zijn best) een foneem
beschrijving van de input, echter waarschijnlijk met fouten behept. Er 
ontstaat dan het interessante probleem om vanuit zo'n inputstring met 
(soms foutieve of dubbele) fonemen tot een tekstrepresentatie te komen. 
Een techniek hiervoor die de laatste tijd in de mode is, en dus ook in de 
literatuur veel voorkomt, is de toepassing van Hidden Markov Models 
(HMM) . Hierop gaan we niet verder in. 

- Taalke!lnis. 
Het is ook langzamerhand duidelijk geworden dat toepassing van 
taalkennis en semantiek van de inputboodschap onontbeerlijk zal zijn 
om herkenning van lopende spraak bevredigend op te lossen. Het 
weerge-,;en van kennis in een computerprogramma is ook in de informa
tica vooralsnog een onderwerp van onderzoek en dus nog niet zomaar 
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voor het grijpen als gereedschap. Het zou overigens heel natuurlijk zijn 
als een spraakherkenner een dialoog zou aangaan met de gebruiker om 
eventuele onduidelijkheden op te lossen door een vraag en antwoord
spel. Daartoe zou de herkenner natuurlijk moeten weten waarmee hij 
bezig is! 
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