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Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de omzetting van getallen in hun corresponderende 
spellingsrepresentatie. Deze omzetting dient plaats te vinden vóór de algemene 
grafeem-foneem omzetting . De spellingsrepresentatie kan dan net als de andere wo
orden het verdere omzettingsproces ondergaan, zodat uitspraak en klemtoon zonder 
verdere moeite 'vanzelf' goed komen. 

We zullen ons hier beperken tot alleen de gehele getallen. Als we die eenmaal 
goed kunnen omzetten dan zijn geldbedragen als fl. 1,50 en tijden als 11.15 u. niet 
zo lastig meer. Rationele getallen en breuken hebben zo hun eigen problemen wa.a.r 
we niet verder op in zullen gaan . 

De opdracht is dus om van een rijtje cijfers, bijvoorbeeld '123', een rijtje letters 
te maken, in dit geval 'honderddrieëntwintig', dat de uitgeschreven versie van zo'n 
getal vormt . Aan dit voorbeeld zijn een tweetal dingen op te merken. Ten eerste 
zijn in de geschreven versie de eenheden expliciet vermeld (honderd, twintig) die 
in de cijfer-vorm alleen door de plaats van de cijfers gecodeerd zijn, en ten tweede 
treedt er bij de tientallen een verwisseling op; we zeggen 'drie en twintig' in plaats 
van 'twintig en drie'. Dit zullen de twee voornaamste interne taken van zo'n cijfer 
grammatica zijn, het bepalen van de juiste eenheden en de verwisseling bij tientallen . 

Overigens treedt deze verwisseling niet uitsluitend bij tientallen op. Afgezien van_ 
het feit dat het op regelmatige wijze ook bij duizendtallen, miljoentallen, enz. op
treedt, treedt het ook bij hondertallen op. Voor '1200' zeggen we meestal 'twaalfhon
derd' en niet 'duizend tweehonderd', hoewel dat laatste niet expliciet fout is . 

Ook zijn er nog wat andere "onregelmatigheidjes". We zeggen 'elf' en 'twaalf' in 
plaats van 'eentien' en 'tweetien', en we zeggen 'dertien' en 'veertien' in plaatR van 
'drietien' en 'viertien' . Verder zeggen we 'honderd' en 'duizend' tegen respectievelijk 
'100' en '1000' maar het is 'één miljoen' en 'één miljard'. 

Omdat de gehele getallen in principe een oneindige klasse vormen , en hun 
spellingsrepresentatie op vrij regelmatige wijze uit de cijfers kan worden afgeleid, 
is het probleem van deze omzetting bij uitstek geschikt om met behulp van regels 
te gebeuren. De regels die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden die deze 
omzetting beschrijven, zijn opgeschreven in een formalisme dat op de vakgroep 
Fonetiek gehanteerd wordt, en ook in een computerimplementatie draait. Het for
malisme is in een ander college aan de orde geweest en wordt verder bekend veron
dersteld . 

"Instituut voor Perceptie Onderzoek, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 
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We zullen het probleem in twee stappen oplossen. Eerst maken we een verza
meling regels die strikt regelmatig de eenheden bepaalt en de verwisseling verzorgt. 
Vervolgens passen we deze regels zo aan zodat ook de "onregelmatigheden" goed 
komen . 

De "regelmatigheden" 

Er moet een verzameling regels komen die een dubbele taak heeft: het bepalen van 
de eenheden en de verwisseling bij tientallen. We zullen deze twee taken gescheiden 
behandelen, aangezien ze onafhankelijke zijn. Het is handig om het in genoemde 
volgorde te doen; als je weet waar de tientallen staan kan je ze makkelijk verwisselen. 

Eenheden 

We beginnen met de bepaling van de eenheden. Laten we eens aannemen dat we 
alleen gehele getallen binnenkrijgen, en dat de getallen geen loze nullen vooraan 
hebben staan, noch punten ter scheiding van drietallen. Het feature '<cijf>' voor 
alle cijfers positief gedefinieerd, en voor alle andere karakters negatief. 

Als je getallen wat nader bestudeert, blijkt het dat ze in groepjes van drie 
op te delen zijn. Bijvoorbeeld, '1234567' zal als volgt opgesplitst kunnen worden: 
'1.234.567'. Dit is een representatie die je ook wel gewoon in een tekst tegenkomt. 
De opdeling in dit soort groepjes heeft te maken met hoe we het getal uitspreken. 
Binnen elk groepje geeft het rechter cijfer de eenheden aan, het tweede cijfer (indien 
aanwezig) de tientallen, en het derde cijfer (indien aanwezig) de honderdtallen . Als 
je de groepjes bekijkt, dan krijgt het meest rechtse groepje van drie geen nadere 
kwalificatie, de andere groepjes echter wel. Het tweede groepje van drie (het één na 
rechtse) zijn duizenden, het derde groepje miljoenen, het vierde groepje miljarden, 
enzovoorts. 

Deze opsplitsing en toekenning van eenheden is regelmatig en daarom kunnen 
we het in regels beschrijven. Tussen elk cijfer gaan we z'n eenheid coderen . Deze 
eenheid gaan we coderen en nog niet uitschrijven omdat we er later op moeten 
testen en eventueel nog iets aan willen veranderen (bijvoorbeeld bij 1200, waar het 
duizendtal verdwijnt in 'twaalf'). Voor de codering gebruiken we voor het gemak 
maar de volgende letters: 

t = tiental 
h = honderdtal 
d = duizendtal 
m = miljoental 
n = miljardtal 
o = biljoental 

Het ankerpunt van een getal zijn is zijn rechterzijde; de waarde van elk cijfer is 
namelijk afhankelijk is van het aantal cijfers dat nog ter rechterzijde staat. Daarom 
is het handig om de codering van rechts naar links opbouwen. Als we de module 
'backwards' definieren, zal de input van rechts naar links doorlopen worden. 

Om even specifiek te zijn, als invoer verwachten we een getal zonder loze nullen 
vooraan, symbolisch voorgesteld als 'DD .. .. DD#'. Elke 'D' stelt een cijfer (digit) voor 
en '#' een spatie of ander grenssymbool. Als uitvoer leveren we een getal af waarbij 
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na elk cijfer de bijbehorende eenheid gecodeerd is weergegeven, dus bijvoorbeeld 
'DhDtDmDhDtDd.DhDtD# '. 

Tabel 1: Het inserteren van eenheden markeerders. 

detinities 

D voor digit # • <-segm> 
D • <+cij:f> 
G • {#} grens ter rechterzijde van een drietal 

{d} 

{m} 
{n} 

{o} 

DDD • D,h,D,t,D 

inserties 

0 -> t / D D,G 
0 -> h / D D,t 
0 -> d / D DDD,# 
0 -> m / D DDD,d 
0 -> n / D DDD,m 
0 -> 0 / D DDD,n 

! drietallen 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(6) 

De verzameling regels die deze omzetting beregelt is gegeven in tabel l. De invoer 
wordt cijfer voor cijfer van rechts naar links doorlopen . Voor het meest rechtse cijfer 
zal er niets gebeuren aangezien alle insertieregels minstens één cijfer ter rechterzijde 
eisen . Achter het tweede cijfer zal een 't' geïnserteerd worden; eerst wordt de insertie 
uitgevoerd en dan pas het cijfer gecopieerd . Hierna zal de toestand van het systeem 
er dus als volgt uit zien : 

mvoer : 

uitvoer : 

D D D D 
î 

D D 

(1) 
D t D 

De invoer wordt van rechts naar links doorlopen. Bij het testen op de rechtercont.ext 
zal de uitvoer geraadpleegd worden , omdat die rechts van de focus al bekend is. 
Hiervan maken we gebruik bij het inserteren van de honderdtallen na het derde 
cijfer . 

De eerste insertieregel doet hier niets; er wordt een drietal-grens 'G' geeist. na het 
eerste cijfer ter rechterzijde . Er staat een 't ' . Om deze reden gaat de tweede regel 
juist goed en wordt er een 'h' geïnserteerd: 

invoer: 

uitvoer : 

D D D 
î 

D D D 

(2) 
D h D t D 
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- -- ---- --------- - - ----- - - - - ---- - --- - ----- -

Op dezelfde manier is in te zien dat de andere eenheden ook goed komen. Merk 
op, dat na ieder drietal ('#', 'd', 'm', 'n', 'o', enz.) de tientallen opnieuw geactiveerd 
worden die op hun beurt de honderdtallen weer activeren. De duizendtallen, miljoe
nen, miljarden, enz. worden echter alleen tussengevoegd als hun voorganger al in de 
uitvoer aanwezig is . 

Verwisseling 

Nu we de eenheden tussen de cijfers gecodeerd hebben, kunnen we de verwisseling bij 
de tientallen beregelen. Dit kan in principe met slechts één algemene regel beregeld 
worden : 

<+cijf>i,t,<+cijf>j -> <+cijf>j,t,<+cijf>i (3) 

Gelijke cijfere hoeven niet verwieeeld te worden daar dit toch niets verandert. Deze 
module kan gewoon van links naar rechts doorlopen worden . Het blijkt echter handig 
om op dit niveau ook nog een ander probleempje mee te nemen. Dat is namelijk 
het effect dat we wel 'zes en twintig' zeggen maar niet 'zes en tien'. Ook voor hele 
tientallen laten we het 'en' weg. Om dit te beregelen zijn 4 extra regels nodig, en ze 
zijn georganiseerd als in tabel 2. 

Tabel 2: Verwisseling van tientallen en '&r'-markering insertie. 

grafeem 0 

0,t,<+cijf>i -> <+cijf>i,t,O 
grafeem 1 

1,t,<+cijf>i -> <+cijf>i,t,1 
grafeem t 

t -> &r,t / _ D 

common 

1 ( 1) 

1 (2) 

1 (3) 

<+cijf>i,t,O -> 0,t,<+cijf>i (4) 
<+cijf>i,t,<+cijf>j -> <+cijf>j ,&r,t,<+cijf>i (6) 

Regel (3) is ietwat veranderd (een 'en'-markering is namelijk toegevoegd). Het is 
de laatste algemene regel geworden, die alleen bekeken wordt als alle andere regels 
niet aangrijpen . 

Onder 'grafeem 0'1 en 'grafeem 1' staan de regels voor de tientallen die geen 
'en' behoeven in de uitspraak. Dat is het geval als er geen tiental is (0) of het tiental 
één bedraagt ( 1) . Als één van deze twee regels aangrijpt zullen de andere regels 
niet meer in beschouwing genomen worden . De eerste common regel is de regel 
voor de hele tientallen. Ook hier wordt geen 'en'-markering toegevoegd. Deze regel 

1Slechte een enkele 'O' in focue of change wordt opgevat ale een ineertie of deletie . In een 
concatenatie wordt 'O' opgevat als een karakter. Als het karakter 'O' ale enig beetanddeel van de 
focus bedoeld wordt, kan dit met 'OO' aangeduid worden . 
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wordt altijd vóór de tweede getest; als hij aangrijpt wordt de tweede niet meer in 
beschouwing genomen . 

Nu zijn alle gevallen waarin 'en' niet uitgesproken wordt behandeld. De algemene 
regel is dat het wel gebeurt, en dat wordt in de laatste common regel verzorgd. 
Echter, deze regel grijpt alleen aan op verschillende cijfers, omdat het systeem eist 
dat i en j verschillen . Daarom moeten de gevallen als 22, 33, enz. nog beregeld 
worden. Dit gebeurt met de t-regel. 

Deze t-regel kan zo simpel zijn omdat alle andere gevallen door de andere regels 
beregeld worden. Al die regels eisen een 't' in tweede positie, en het geheel van 'DtD' 
wordt in één keer omgezet. Deze regels omvatten precies alle getallen behalve 22, 
33, enz. t/m 99. Alleen in deze gevallen komt het systeem nog toe aan het testen 
van de t-regel. De rechter context zorgt er voor dat de regel alleen aangrijpt ale de 
't' als markeerder in getallen gebruikt is, gewone woorden zullen er geen hinder van 
ondervinden. 

Om het een en ander te verduidelijken wordt de afleiding van het getal 45603890 
gegeven door deze twee modules, met tussen haakjes het nummer van de regel die 
uitgevoerd is, respectievelijk uit tabel 1 en tabel 2. 

invoer: 4 6 6 0 3 8 g 0 # 

(tab. 1) (1) (4) (2) (1) (3) (2) (1) 

eenheden : 4 t 6 m 6 h 0 t 3 d 8 h g t 0 # (4) 
(tab . 2) (2) (1) (4) 

verwisseling: 6 t 4 m 6 h 3 t 0 d 8 h 0 t g # 

Alle karakters waarvoor in die positie geen regels aangnJpen worden gewoon 
gecopieerd . 

Nu is het zware werk gedaan. We hoeven allen het gecodeerde getal uit te 
schrijven . In principe staat alles klaar . De eenheden zijn geplaatst en de tientallen 
verwisseld. We beregelen dit in een aparte module. Dit is weergegeven in tabel 6, 
die achteraan dit hoofdstuk is opgenomen. 

Deze module zal zonder verder commentaar duidelijk zijn, met uitzondering van 
de regels onder 'grafeem O'. Als het cijfer 'O' voorkomt, zal het in het algemeen 
niet uitgesproken moeten worden, evenmin als zijn bijbehorende eenheid . Alleen 
als het het enige cijfer is spreken we het uit en zeggen 'nul' . Dit lossen we op met 
de regels in getoonde volgorde. De eerste regel behandelt het geval dat een drietal 
uit louter nullen bestaat (bv. '3000528'). Dan zal ook de drietal-eenheid (duizend, 
miljoen, enz .) niet uitgesproken worden. De tweede regel zorgt dat de honderd
eenheid niet uitgesproken wordt als deze nul is. De derde regel zorgt dat een enkel 
nul wel uitgesproken wordt. De laatste regel deleert alle resterende nullen . Dit 
kunnen alleen nog enkele eenheden zijn; de tweede regel heetft de honderdtallen 
weggehaald als die nul zijn, de eerste t-regel doet hetzelfde voor de tientallen . 

De "onregelmatigheden" 

De regelmatigheden zijn nu opgesteld. We kunnen nu de 'onregelmatigheden' goed 
krijgen door op de juiste plek regels toe te voegen. 

'Elf', 'twaalf', 'dertien' en 'veertien' hoeven pas op het laatste moment beregeld 
te worden, namelijk als er een vertaling van het gecodeerde getal naar het uit-
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geschreven getal plaats vindt. Dit kan verwerkt worden door in de laatste module 
een viertal regeltjes op de juiste plek in te voegen, zie tabel 3. 

Tabel 3: 11 t/m 14 uitschrijven. 

grafeem 1 

1,t,1 -> ~.l,f 
1 -> e,e,n 

grafeem 2 

2,t,1 -> t,w,a,a,l,f 
2 -> t,w,e,e 

grafeem 3 

3,t,1 -> d,e,r,t,i,e,n 
3 -> d,r,i,e 

grafeem 4 

4,t,1 -> v,e,e,r,t,i,e,n 
4 -> v,i,e,r 

Het is wat ingewikkelder om het geval 'één miljoen' tegenover 'honderd' en 
'duizend' goed te krijgen . De '1' staat in alle gevallen gewoon in de invoer, maar zal 
in bepaalde gevallen niet uitgesproken moeten worden, en dus verwijderd moeten 
worden . Niet alleen treedt het op bij '100' en '1000', maar ook bij een getal als 
'1001000' (éénmiljoenduizend) . Van de honderdtallen weten we dat het aantal al
tijd direct voor de coderende 'h' staat . Bij de duizenden is dat alleen het geval bij 
getallen kleiner dan 1100. '1087' zal bijvoorbeeld op dit niveau gerepresenteerd zijn 
als '1d0h7t8', maar '1001087' ziet er uit als '1m0h1t0d0h7t8'. In het laatste geval is 
de eenheid die hoort bij het duizendtal vanwege de verwisselingsregel ( regel ( 1) uit 
tabel 2) vóór de 't' terecht gekomen . We stellen voor deze gevallen twee regels op: 

1 -> 0 / _ {h} 

{d} (5) 
1 -> 0 / '[h,o,n,d,e,r,d] _ t,0,d 

De eerste regel van (5) zorgt ervoor dat de '1' bij 'honderden' en 'duizenden' wegge
haald wordt als het getal kleiner is dan 1100. De tweede regel zorgt hiervoor bij 
getallen groter dan één miljoen. In de linker context eisen we dat er geen hon
derdtal aanwezig is; we moeten het uitschrijven, omdat we links van de focus in de 
uitvoer kijken. Als ook ter rechterzijde de tientallen nul blijken te zijn, gevolgd door 
het duizendtal, dan moeten we de gevonden '1' deleren. 

Het beregelen van de verwisselingen bij honderdtallen, zoals bij '1200' kent een 
vergelijkbaar probleem. Het treedt niet alleen op bij getallen tussen 1000 en 10000, 
maar ook voor een getal als 1001200, 'eenmiljoentwaalfhonderd'. De algemene regel 
is: het duizendtal wordt vervangen door een tiental, als het geen geheel duizendtal 
is, en de honderd en tientallen zijn in het duizendtallen drietal: 
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<+cijf>i,d,+[<+cijf>j] -> <+cijf>j,&,t,<+cijf>j / {0,h,0,t} _ 
+ [ '0 ] { #} 

(6) 

De constructie 

d,+[<+cijf>j] 
+ [ '0 ] 

(7) 

zorgt ervoor dat gehele duizendtallen met rust gelaten worden, de linker context: 

{0,h,0,t} 
{ #} (8) 

zorgt ervoor dat zowel getallen kleiner dan 10000 behandeld worden (d .m.v. '#') 
als getallen groter dan 1000000 maar zonder honderdduizend- en tienduizend-tallen 
(d.m.v. '0,h,0,t') . 

We moeten echter even opletten nu. De module werd tot nu toe van links naar 
rechts doorlopen . Als we verder geen actie nemen, zal de eerste regel uit tabel 2 
er voor zorgen dat bovenstaande regel niet aan kan grijpen bij getallen boven een 
miljoen . '0tD' zal dan namelijk in z'n geheel omgezet worden. Hierdoor zal 'd' het 
volgende karakter zijn dat in beschouwing genomen wordt, zodat de focus van regel 
(6) niet past . 

Dit probleem is op te lossen door de module van rechts naar links te laten door
lopen . Dan zal regel (6) juist aangrijpen voor de eerste regel uit tabel 2. Wel moet 
dan de structuur van de module aangepast worden, omdat we bijvoorbeeld de eerste 
twee regels uit tabel 2 nu onder de common regels moeten rangschikken . 

We moeten trouwens nog steeds rekening blijven houden met het feit dat tussen 
10 en 20 geen 'en' wordt geïnserteerd, en dat bij gelijke tientallen en eenheden boven 
de 20 (22, 33, enz.) de 'en' wel toegevoegd moet worden . Regel (6) krijgt daarom 
twee varianten extra. 

Tenslotte is ook de t-regel iets gewijzigd en opgenomen onder de common regels. 
Dit heeft geen principiele reden, maar maakt het mogelijk het geheel van modules 
vóór de gewone grafeem-foneem omzetting te ordenen . Een woord dat een 't' bevat 
zal dan niet gewijzigd worden, wat het door de vroegere 't'regel wel zou zijn. 

De module als geheel ziet er nu uit als in tabel 4. 

Door het toevoegen van deze regels moeten we echter wel bedenken dat we de 
uitvoer van de verwissel module in sommige gevallen veranderen . Hiervóór was de 
uitvoer altijd in de vorm van ' ... DmDhDtDdDhDtD#'. Hierbij is de 'D' voor een 't' 
de eenheid in de 'D' na 't' een tiental. We moeten er nu rekening mee houden dat 
er twee mogelijke vormen bij komen, namelijk 'DtDhDtD#' (afkomstig van bijvoor
beeld '2345') en ' . .. Dm0h0tDtDhDtD#' (afkomstig van bijvoorbeeld '1002345') . In 
dit laatste geval geldt dat de '0' voor de eerste 't' geen eenheid maar het originele 
tiental is. De overige 't'-markeringen staan weer in de gewone context, namelijk de 
eenheden ervoor en de tientallen erachter. 

Dit laatste geval, 'Dm0h0tDtDhDtD#' moeten we nog beregelen. Als we namelijk 
gewoon de regels en tabel 6 toepassen zal : 

- '0,h' niet uitgesproken worden (regel 2), 
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Tabel 4: Gemodificeerde verwissel-module. 

module dient van rechts naar links doorlopen te worden 
de:finities 

# • <-segm> 
D • <+cij:f> 

HM • {O,h,O,t} 
{ #} 

common 

<+cij:f>i,t,0 -> 
0,t,<+cij:f>i -> 

0,t,<+cij:f>i 
<+cij:f>i,t,0 

1,t,<+cij:f>i -> <+cijf>i,t,1 
1,d,(k),+[<+cij:f>i] -> <+cij:f>i,t,1 

+[ '0 ] 

1 honderd bij miljoenen 

gehele tientallen 
tussen 00 en OQ 

1 tussen 10 en 1Q 

/ HM 1 tussen 1100 en 1QOO 

<+cij:f>i,t,<+cij:f>i -> <+cij:f>i,&,t,<+cij:f>i 1 22, 33, enz . 
<+cij:f>i,t,<+cij:f>j -> <+cij:f>j,&,t,<+cijf>i I tussen 21 en gg 
<+cij:f>i,d,(k),+[<+cij:f>i] -> <+cij:f>i,&,t,<+cij:f>i / HM 1 2200 

+ [ '0 ] 
<+cij:f>i,d,(k),+[<+cij:f>j] -> <+cijf>j,&,t,<+cijf>i / HM ! 2300 

+ [ '0 ] 

- de volgende 'O' niet uitgesproken worden, en 
- de daaropvolgende 'tD' samengetrokken worden. Dit is niet de bedoeling om-

dat in dit (ene) geval de 't' hoort bij de voorgaande 'O' en de 'D' de eenheid is 
die hoort bij de daaropvolgende 't ' . 

Er moet daarom tussen de tweede en derde regel onder 'gra:feem O' een extra 
regel opgenomen moet worden: 

0,t -> 0 / _ D,(&),t (9) 

De rechtercontext van deze regel zorgt ervoor dat alleen in het bovenstaande geval 
de 't' bij de ervoorstaande 'O' getrokken wordt. In geen enkele andere vorm komt de 
sequentie 'OtDt' of 'OtD&t' voor. Voor het overzicht is de volledige uitschrijf module 
opgenomen in tabel 7, die ook weer aan het einde van het hoofdstuk is opgenomen. 

De volgorde waarin de gehele getalgrammatica nu uitgevoerd moet worden is: 
- eenheden markering ( tabel 1) 
- verwissel module (tabel 4) 
- uitschrijf module (tabel 7). 
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Ruimere getalvormen 

We hebben nu een getalgrammatica opgesteld voor gehele getallen, die niet door 
loze nullen worden voorafgegaan, en die niet in groepjes van drie zijn opgedeeld. 
Een uitbreiding tot deze groepen is te maken door getallen die in dit eoort vormen 
aangeboden worden te bewerken tot getallen die we aankunnen . Dat is niet zo 
moeilijk; in tabel 5 staan de twee regels opgenomen die hier voor zorgen. Deze 
module moet dan vóór de eenheden markering geplaatst worden. 

Tabel 5: Voorbewerking ruimere getalvormen. 

definities 

# • <-segm> 
D • <+cijf> 

grafeem 0 

00 -> 0 / # _ {D} 
{ . } 

grafeem . 

. -> 0 / D 

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn we er hier nog niet mee. Er kunnen dec
imalen achter de komma staan, we kunnen te maken hebben met tijden, geldbedra
gen, banknummers, telefoonnummers, enzovoorts, die elk weer specifieke kenmerken 
hebben. Het zal duidelijk zijn dat hier ook weer speciale herkenning en verwerking 
voor nodig is. Daar gaan we hier echter niet verder op in . Gepoogd is om in dit 
hoofdstuk een beeld te schetsen van de problemen die kunnen optreden, en hoe die 
in een bepaald systeem opgelost kunnen worden . Tevens dient het als voorbeeld van 
hoe een specifiek deelprobleem in de grafeem-foneem omzetting afgescheiden kan 
worden, en hoe daarbinnen de modules samen werken . 
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-- ---- - --- --- - - --- ------------- ----- - ------

Tabellen 

Tabel 6: Het uitschrijven van gecodeerde getallen . 

definities 

# • <g -segm> 
D • <+cijf> 

grafeem 0 

0,h,0,t,0,{d} -> 0 
{m} 
{n} 

{o} 

0,h -> 0 
00 -> n,u,l / # # 

00 -> 0 
grafeem 1 

1 -> e,e,n 
grafeem 2 

2 - > t,w,e,e 
grafeem 3 

3 -> d,r,i,e 
grafeem 4 

4 -> v,i,e,r 
grafeem 6 

6 -> v,i,j,f 
grafeem 6 

6 -> z,e,s 
grafeem 7 

7 -> z,e,v,e,n 
grafeem 8 

8 -> a,c,h,t 
grafeem g 

g -> n,e,g,e,n 
grafeem l 

l -> e,n 
grafeem t tientallen marker 
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t,O -> 0 

t,1 -> t,i,e,n 
t,2 -> t,w,i,n,t,i,g 
t,3 -> d,e,r,t,i,g 
t,4 -> v,e,e,r,t,i,g 
t,6 -> v,i,j,f,t,i,g 
t,6 -> z,e,s,t,i,g 
t,7 -> z,e,v,e,n,t,i,g 
t,8 -> t,a,c,h,t,i,g 
t,Q -> n,e,g,e,n,t,i,g 

grafeem h 

---------
h -> h,o,n,d,e,r,d / _ D 

grafeem d 

d -> d,u,i,z,e,n,d / 
grafeem m 

m -> m,i,1,j,o,e,n / 
grafeem n 

n -> m,i,l,j,a,r,d / 
grafeem o 

D 

D 

D 

o -> b,i,l,j,o,e,n / _ D 

1 honderdtallen marker 

1 duizendtallen marker 

1 miljoentallen marker 

1 miljardtallen marker 

1 biljoentallen marker 
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Tabel 7:De gewijzigde module voor het uitschrijven van gecodeerde getallen. 

definities 

# • <g -segm> 
D • <+cijf> 

grafeem 0 

O,h,0,t,0,{d} -> 0 
{m} 
{n} 

{o} 

0,t -> 0 / _ D,(&),t 
O,h -> 0 
00 -> n,u,l / # # 

00 -> 0 
grafeem 1 

1,t,1 -> e,l,f 
1 -> e,e,n 

grafeem 2 

2,t,1 -> t,w,a,a,l,f 
2 -> t,w,e,e 

grafeem 3 

3,t,1 -> d,e,r,t,i,e,n 
3 -> d,r,i,e 

grafeem 4 

4,t,1 -> v,e,e,r,t,i,e,n 
4 -> v,i,e,r 

grafeem 6 

6 -> v,i,j,f 
grafeem 6 

6 -> z,e,s 
grafeem 7 

7 -> z,e,v,e,n 
grafeem 8 

8 -> a,c,h,t 
grafeem 0 

g -> n,e,g,e,n 
grafeem & 

1 honderd bij miljoenen 
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.t -> e,n 
grafeem t 

t,0 -> 0 
t, 1 -> t,i,e,n 
t,2 -> t,w,i,n,t,i,g 
t,3 -> d,e,r,t,i,g 
t,4 -> v,e,e,r,t,i,g 
t,6 -> v,i,j,f,t,i,g 
t,6 -> z,e,s,t,i,g 
t,7 -> z,e,v,e,n,t,i,g 
t,8 -> t,a,c,h,t,i,g 
t,Q -> n,e,g,e,n,t,i ,g 

grafeem h 

---------
h -> h,o,n,d,e,r,d / _ D 

grafeem d 

d -> d,u,i,z,e,n,d / 
grafeem m 

D 

m -> m,i,1,j,o,e,n / _ D 
grafeem n 

n -> m,i,l,j,a,r,d / 
grafeem o 

D 

o -> b,i,l,j,o,e,n / D 

1 tientallen marker 

1 honderdtallen marker 

1 duizendtallen marker 

1 miljoentallen marker 

1 miljardtallen marker 

1 biljoentallen marker 
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