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SAMENVATTING. 

Dit verslag beschrijft de werking van het programma C 
(concatdifonen). Gedurende een stage, uitgevoerd in de zomer van 
1986, is dit programma opgedeeld in modules, voorzien van meer 
kommentaar en op een aantal punten veranderd. 
Die stage is onderdeel van het studieprogramma voor het 
ingenieursexamen Elektrotechniek aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Het verslag is opgedeeld in 2 delen: 
Deel Ivan het verslag behandelt achtereenvolgens: 
1. De algemene werking van het programma met stroomdiagrammen. 
2. Een verdere uitwerking met voorbeelden van de regels van de 

procedures concat en convertdif. Hierin wordt de conversie 
van een fonetische string naar difonen behandeld. 

3. Aangebrachte veranderingen: Veranderingen in het programma 
en de verwijdering van fouten. 

4. Diskussie. 

Deel II bevat de listing van het programma. 
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1. INLEIDING. 

Dit rapport beschrijft de stage, die ik heb uitgevoerd gedurende 
juli en augustus 1986 bij de onderzoeksgroep 'Horen en Spraak' van 
het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven. 

Het werk van deze onderzoeksgroep bestaat voor een belangrijk 
gedeelte uit het doen van onderzoek naar de verbetering van 
synthetische spraak gegenereerd door de computer. 
Menselijke spraak bestaat uit een aaneenschakeling van door het 
gehoor onderscheidbare spraakklanken. De kleinste betekenis
dragende eenheden worden fonemen genoemd. 
De Nederlandse taal bevat ongeveer 60 fonemen. Door middel van 
deze fonemen kunnen alle willekeurige woorden worden gevormd en uit 
die woorden kunnen daarna de zinnen worden opgebouwd. 
De gesynthetiseerde spraak, gemaakt via deze methode van 
foneemconcatenatie is niet erg duidelijk. Dit komt mede doordat 
het ontbreken van de juiste klankovergangen tussen de fonemen de 
verstaanbaarheid nadelig beinvloedt en juist deze klankovergangen 
zijn belangrijk voor een goede spraakkwaliteit. 

Dit heeft geleid tot een nieuwe bouwsteen: Het difoon. 
Wanneer klanken achter elkaar worden uitgesproken, dan wordt (in 
het algemeen) de zo ontstane spraak opgesplitst in overgangen 
tussen de opeenvolgende klanken. 
Een difoon is een spraaksegment, dat verkregen wordt door 
opsplitsing op een plaats waar de spraak redelijk stationair is; 
i.e. ongeveer in het midden van de klank. 
Hierdoor verlopen de klankovergangen veel beter dan bij de foneem
concatenatie. 
Door concatenatie van de difonen kunnen aldus weer willekeurige 
woorden en zinnen worden gevormd. 
De Nederlandse taal bevat ongeveer 2000 difonen. 

Er is een software pakket, genaamd LVS, aanwezig voor het onderzoek 
naar gesynthetiseerde spraak.( Zie IPO-handleiding nr 67 ) 
De ongeveer 80 programma's van dit pakket kunnen worden gebruikt oç 
een VAX-computer en dienen voor de invoer, uitvoer, segmentatie, 
analyse, (re)synthese, manipulatie en kwantizering van spraak. 
In de loop der tijd zijn een aantal van deze programma's bijgewerkt 
en/of veranderd, zonder dat dit goed gedocumenteerd is. 
Een ervan is het programma C.(Concateneren) 
Dit is een in Pascal geschreven programma, dat een fonetische 
string omzet in een string van difonen. De string wordt 
gekontroleerd op syntaxfouten en er is een line-edit faciliteit bi: 
om de string te editten. 
De gegenereerde difonen worden daarna geconcateneerd en opgeslager 
in een A/P-file, die geschikt is om te worden uitgegeven. Er wordt 
ook een file gegenereerd met difoon-informatie, die gebruikt wordt 
om toonhoogte-contouren bij de A/P-file in te brengen. 
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De opdracht van de stage was het realiseren van een 
programmabeschrijving van dit programma c. 
Daarnaast moesten enkele veranderingen worden aangebracht en fouten 
worden verwijderd. Tenslotte moest het programma van meer 
kommentaar worden voorzien en moest het programma worden 
opgesplitst in modules. 

De stage is uitgevoerd onder begeleiding van dr. B.A.G. Elsendoorn 
en dr. ir. L.L.M. Vogten. De stage is verplicht onderdeel van het 
ingenieursexamen Elektrotechniek van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
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2. WERKING VAN HET PROGRAMMA. - - -----

2.1 Inleiding. 

Het programma C uit het LVS-pakket zet een fonetische string om in 
difonen. (Zie Appendix B voor alle in te voeren fonemen.) 
Met de aanwezige editor kunnen de strings worden ge-edit. 
De gegenereerde difonen worden daarna geconcateneerd, zodanig dat 
er een A/P file (Zie IPO-Handleiding nr 67 )ontstaat, die geschikt 
is om te worden uitgegeven. 
Daarnaast wordt er nog een file gegenereerd met difoon-informatie, 
die gebruikt wordt om toonhoogte contouren bij de A/P file in te 
brengen. Dit is de DIF file. 
Output van C kan worden gebruikt als input voor bv. de programma's 
APO, SMO of CTD. 
( Zie weer IPO-Handleiding nr 67: 

APO: Synthese van een A/P-file gevolgd door spraakuitgifte 
van die file. 

SMO: Gladstrijken door middel van lineaire interpolatie op 
de difoongrenzen van difoon-geconcateneerde spraak. 

CTD: Interactief nieuwe/andere F0 contour aanbrengen. ) 

Grofweg kan de werking van het programma worden ingedeeld in de 
volgende modules: (Zie stroomdiagram) 

- INITIALISEREN. 
- EDITOR : Een nieuwe string invoeren of een bestaande 

string editten. 
- SYNTAX : Een eerste syntaxtest op de string. 
- CONCAT : Omzetten van de fonetische string naar difoon-

strings. 
- CONVERTDIF: Omzetten van de difoonstrings naar difoonnamen, 

zoals die staan in de geindexeerde difoonfile. 
- RESULTFILE: Testen of die difoonnamen bestaan. Zo ja, dan: 

- PUTDIFFILE: DIF-file vullen. 
- PUTAPFILE : A/P-file vullen. 

Na het initialiseren krijg je een keuze uit het 'hoofdmenu': 
ENTER> H(elp, N(ew, E(dit, C(oncat, F(ile, Q(uit•<cr>: 

-Via H(elp) kun je informatie krijgen over het programma C en/of 
de kommando's van het 'hoofdmenu' d.m.v. het volgende helpmenu: 

C HELP> G(eneral, N(ew, E(dit, C(oncat, F(ile, 
- L(ist-fonemes, Q(uit•<cr>: 

Via L(ist-fonemes) wordt een lijst van Nederlandse fonemen 
gegeven, die als invoer voor de fonetische string gebruikt kunnen 
worden. 
Via Q(uit) of <er> verlaat je c_help en kom je weer bij het 
hoofdmenu. 
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-Via N(ew) en E(dit) kom je in de editor. Je kunt nu een nieuwe 
string genereren of een reeds bestaande string editten. 
De variabelen zin.c ( dit is een packed array[l •• 256) of char) en 
zin.l (zinlengte) beschrijven de string. 

-via C(oncat) wordt 'zin.c' eerst in de vorm "l<zin.c>." gezet. 
Daarna wordt 'zin.c' in de modules concat en convertdif omgezet in 
difoonnamen. Als deze difoonnamen aanwezig zijn in de difoonfile, 
dan worden de DIF-file en (indien gespecificeerd) de A/P-file met 
de juiste informatie gevuld. 
Je krijgt een foutmelding als een en/of meerdere difoonnamen, die 
op deze manier zijn gegenereerd, niet bestaan. 

-Via F(ile) kun je een reeds bestaande DIF-file openen en daarna in 
de editor editten. Deze DIF-file hoeft niet per defenitie met dit 
programma gecreeerd te zijn, maar kan al bestaan of van andere 
programma's (bv. CTD) afkomstig zijn. 

-Via Q(uit) of <er> worden alle menu's verlaten en teruggesprongen 
naar een voorgaand nivo. In dit geval wordt dus het programma c 
beeindigd. 

2.2 Initialiseren. 

-In de module INIT wordt een I/O kanaal geopend naar het device 
(•terminal). Dit gaat via de functie sys$assign. 
Je hebt dit openen nodig voor de module leeschar(char,ttchan). 
Hierbij hoef je slechts één karakter in te typen voor het lezen 
van een kommando uit een menu, zonder dat daarop een <er> hoeft te 
volgen. 

-Daarnaast wordt de geindexeerde difoonfile geopend. Deze file 
bevat de parameters van alle difonen en is opgebouwd uit fixed 
records. 
Een record is opgebouwd uit 5 blokken van 256 woorden van 2 bytes. 
De 5 blokken bestaan uit 1 identificatieblok en 4 blokken met 
frames. In het identificatieblok [key(0)) is de difoonnaam 
opgenomen.(Zie IPO-handleiding nr 67, Hfst 5) 
voor de difoonfile kun je een keuze maken. Default wordt de 
versie van Elsendoorn gekozen. 

-Tenslotte worden er nog enkele variabelen geinitialiseerd. 

2.3 Editor. 

De bedoeling is om deze line-editor zo simpel mogelijk te houden. 
Dus niet allerlei ingewikkelde verfijningen, want deze editor moet 
te gebruiken zijn op ieder soort terminal.(Iedere terminal heeft 
andere karakters nodig om de cursor op te schuiven.) 
Een fonetisch ingetypte string wordt opgeslagen in de variabele 
'gzin'. (Packed array[l •• 256) of char) 
De totale lengte van gzin wordt bijgehouden in 'lengte'. Via de 
variabele 'dzin' (devicezin van het type dchar) wordt er 
bijgehouden welke lengte van gzin er op het scherm is afgebeeld en 
de eventuele plaats van de backslashes. (Die staan om de verdwenen 
letter(s) na Delete of Replace.) 
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Als je in de editor komt via E(dit) krijg je de hele gzin te 
met de cursor aan het begin van de string. 

zien 

je Als je N(ew) intypt (of voor de eerste keer E(dit) ),dan blijf 
in de insert-mode tot <esc> of <er>. 
Je krijgt nu geen edit-menu aangeboden, omdat je toch alleen maar 
kunt inserten. 
(Als je deze mode verlaat via <esc>, 
kommando's van het menu gebruiken. 
te zien als je de editor verlaat via 
via E(dit.) 

dan moet je wel weer alle 
Je krijgt het menu echter pas 

<er> en hem opnieuw betreedt 

In deze insert-mode kun je alleen via <backspace> nog terug in 
string om typefouten te verwijderen. ( Opm. n<bs> MAG NIET!! 

de 
) 

De kommando's worden ingelezen via de 
het 

procedure 
getal, dat 

nI,nD resp. 
leescommando(com,ich). 
meegegeven kan worden voor 
ni,nd) 

De variabele ich 
het kommando. ( 

is 
B.v. 

Er wordt ook hier weer op slechts een kommandoletter 
dat er een <er> nodig is. 

getest,zonder 

In de editor heb je de keuze uit de kommando's van het volgende 
edit-menu: 

H(elp) 

I(nsert) 

D(elete) 

R(eplace) 

L(ist) 

EDIT> H(elp, nI(nsert, nD(elete, nR(eplace, L(ist, 
n<space>, n<backspace>, <tab>, Q(uit•<cr>: 

: Via dit kommando kun je informatie krijgen over de 
mogelijke kommando's van de editor van het programma. 
Je kunt dan een keuze maken uit het volgende edit_help 
menu: 
EDIT-HELP> I(nsert, D(elete, R(eplace, L(ist, 

S(pace, B(ackspace, T(ab, Q(uit•<cr>: 
(Via O(uit of <er> spring je terug naar het edit menu.) 

: Als je de I intypt kun je een letter invoegen op de 
cursorpositie via procedure insert(gzin,dzin,ich,eind). 
Als je een getal (n) intypt voor de I kun jen letters 
invoegen. 
Je kunt al eerder uit de insert-mode als je de escape
toets of de cursor-kontroletoets <cursor-up> indrukt. 
Via <er> ga je helemaal uit de editor en spring je 
terug naar het hoofdmenu van het programma. 

: Als je de D intypt wordt er een letter weggehaald uit 
de string op de cursorpositie via de procedure 
delete(gzin,dzin,ich). 
Als je een getal (n) intypt voor de D dan worden er n 
letters weggehaald. 
Je krijgt de verdwenen letter(s) op het scherm te zien 
tussen twee backslashes. 

: Als je de R intypt of nR dan worden er n letters 
gedeleerd en kom je in de insert-mode. Daarna kun je 
maximaal n letters invoegen. 
Dit gebeurt via de procedure replace(gzin,dzin,ich). 
Wil je minder letters invoegen, dan kun je eerder uit 
de insert-mode via het indrukken van de escapetoets of 
<cursor-up>. 

: Als je de L intypt krijg je de hele gzin nog een keer 
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op het scherm te zien (met de eventuele veranderingen) 
via de procedure list(gzin,dzin). 
De cursor staat daarna weer vooraan de string. 

Spatie : Als je de spatiebalk indrukt krijg je, via de procedure 
spatie(gzin,dzin,ich), de volgende letter (van een 
eerder gemaakte gzin) op het scherm te zien. 
Bij n<spatie> krijg jen letters te zien van een eerder 
gemaakte gzin. 
I.p.v. de spatiebalk kun je ook cursor-kontroletoets 
'->' gebruiken. 

Backspace: Als je de backspace indrukt gaat de cursor een plaats 
terug in gzin en haalt dat karakter van het scherm. 
Dit gaat via de procedure back(dzin,gzin,ich). 
n<backspace> • n plaatsen terug in gzin en van het 
scherm gehaald. 
I.p.v. <bs> kun je ook cursor-kontroletoets '<-' 
gebruiken. 

<tab> : Als je de tab indrukt springt de cursor vanaf de 
pointer-positie naar het einde van de gzin en laat dit 
gedeelte op het scherm zien via de procedure 
spring(gzin,dzin). 

Q(uit•<cr>: Als je een van deze toetsen indrukt verlaat je de 
editor en keer je terug naar de kommando's van het 
hoofdmenu. 
De gzin, die zojuist in de editor is geweest, wordt 
nog een keer op het scherm afgebeeld. 

-De kommando's, die je intypt, komen niet op het scherm te staan. 
-Als je over de regellengte (256) heengaat krijg je een piep. 

Tevens is het zo dat je een piep krijgt als je een karakter intypt 
dat niet in het fonetische schrift voorkomt. 
Zo'n karakter wordt ook niet opgenomen in de string. Hierdoor 
vervalt dit als mogelijke fout. 
De volgende karakters kunnen worden ingevoerd: 
'/', 'I', 'spatie', '0' •• '9' en 'a' •• 'z','A' •• 'Z'. 

-voor de string staat een hekje, omdat een string meerdere regels 
kan beslaan en je zo altijd het begin kunt herkennen. 

-Als je steeds de D intypt krijg je een heleboel backslashes 
achter elkaar. 
Dat is geen mooi gezicht, dus wordt er eerst gekeken of het 
volgende kommando weer een Dof Ris. Als dit niet het geval is 
wordt de eind-backslash pas geschreven. (Is dit wel het geval, 
dan krijg je nog wel de begin-backslash van de nieuwe Dof R. ) 

-Een ander probleem is dat als je een aantal letters wilt invoegen 
en die zitten aan het einde van de regel, dan moet je eerst 
opnieuw de regel uitschrijven. 
Dit kan het beste via n<spatie>. 

2.4 Concateneren. 

Via het kommando C(oncat) wordt getracht de fonetische string om te 
zetten in een string van bestaande difonen. 
Dit gebeurt in enkele programma-slagen: 
• Allereerst wordt in de procedure syntax een eerste syntaxtest 

8 



uitgevoerd. 
De fonetische string wordt, indien nodig, afgesloten met'·' (Dit 
markeert het einde van de string en is voor de procedure concat 
het teken om te stoppen.) Zin.c krijgt dan de volgende vorm: 
'l<fonetische string>.' 
Ook wordt er een foutmelding gegeven en teruggesprongen naar het 
hoofdmenu bij het konstateren van de volgende punten: 

-Lege string ( Er staat via N(ew) of C(oncat) alleen 'I.' en 
verder niks.) 

-Er wordt meteen C(oncat) gegeven, voordat zin.c als fonetische 
string is gevuld via N(ew), E(dit) of F(ile). 

-Er staan 2 syllabe-scheiders achter elkaar. 
-Er staan 2 spaties achter elkaar. 
- '/H' wordt niet gevolgd door een klinker. 

* Als tweede wordt er in de procedure concat een omzetting gemaakt 
van de fonetische ingevoerde string naar difoonstrings. (zin.c 
-> drec.a) Daarna worden, in de module convertdif, de zojuist 
gevormde difoonstrings (drec.a) omgezet in difoonnamen (frec.a), 
zoals die voorkomen in de geindexeerde difoonfile. 
(Een eenvoudig voorbeeld: zin.c :• 'IMAK.' (zin.1•5) 
Dit in concat omzetten in: drec.a(lJ:•"tM", drec.a(2J:•"MA", 

drec.a(3J:•"AK", drec.a(4J:•"KI". 
Het aantal difoonstrings drec.1•4. 

In convertdif krijg je: frec.a(lJ:•"SilMl", frec.a(2J:•"M1Al" 
frec.a(3J:•"A1Kl" , frec.a(4J:•"KlSI1" 

Het aantal foneemnamen frec.1•4 ) 

Een uitgebreider overzicht van de 
convertdif (en de uitzonderingen 
hoofdstuk behandeld. 

conversieregels in 
erop) wordt in 

concat en 
het volgende 

Na deze omzettingen worden de strings van difonen en difoonnamen, 
die vanuit de fonetische string zijn gegenereerd, op het scherm 
afgebeeld. De fonetische string (zin.c), difoon-strings (drec.a) 
en de difoonnamen (frec.a) worden vervolgens als invoer gebruikt 
voor de procedure resultfile. 

2.5 Samenstellen!!!! de spraakfile. 

Het samenstellen van de spraakfile vindt plaats in de procedure 
resultfile. Deze procedure leest de difoonnamen (gegenereerd via 
achtereenvolgens concat en convertdif) uit array frec.a(l •• frec.l] 
en haalt de bijpassende file op uit de indexed-difoonfile. 
Als er een of meerdere files niet bestaan, dan volgt een 
foutmelding en kom je terug in het hoofdmenu, om opnieuw te 
editten. 
Eerst worden nog (via de procedure change) nietbestaande difonen, 
die geheel uit consonanten bestaan, omgezet in difonen met een 
syllabescheider op de lettergreepgrens. 
Dus: 'cons-cons' difonen --> 'cons/cons' difonen. Daarna wordt 
opnieuw getest om te kijken of die laatste difonen (met een 
syllabescheider op de lettergreepgrens) wel bestaan. 
Veel voorkomende vergissingen worden op deze manier vermeden. 
Bv 'handel'•> 'han/dcl'. 
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Opmerking: 
Type je de fonetische string verkeerd in dan is het mogelijk, 
dat er een niet korrekt difoon verschijnt, omdat zich op die 
plaats geen syllabe-overgang bevindt.( Bv. 'hand'•> 'han/d') 
Je kunt de fout echter nog gemakkelijk herkennen, doordat het 
einddifoon "dl" niet bestaat. (Dit moet "tt" zijn.) 

Ook omgekeerd worden nietbestaande 'cons/cons' difonen worden 
omgezet in 'cons-cons' difonen. 
Als er via procedure change fouten hersteld zijn, dan worden nu 
opnieuw de difoonstrings en de strings van difoonnamen (inclusief 
de aangebrachte veranderingen) op het scherm vertoond. De nog 
resterende fouten worden opnieuw gemeld. 
Ook in zin.c worden de goedgekeurde veranderingen aangebracht. 

Deze omzetting is geen conversieregel, daarom wordt dit in deze 
module uitgevoerd en niet in de modules concat of convertdif. 

Als er geen fouten worden gevonden,dan wordt via de procedure 
PUTDIFFILE een textfile gegenereerd,die gebruikt wordt om 
toonhoogte contouren bij de A/P file in te brengen. 
Deze textfile (< •• >.DIF) kan ook via een andere editor weer worden 
opgehaald en worden ge-edit. 
Daarna wordt in de procedure PUTAPFILE gevraagd of er ook een A/P 
file van gemaakt moet worden. 
Indien dit gewenst is copieert de procedure putapfile (vanuit de 
indexed-difoonfile) de array van difoonnamen (frec.a(l •• frec.l]) in 
de spraakfile (A/P-file). 
Bij de eerste difoonnaam wordt ook het identificatie-record 
meegecopieerd uit de indexed difoonfile. 
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3. CONCAT- EN CONVERTDIFREGELS. 

3.1 Inleiding. 

In de procedures concat 
die via de editor in 
omgezet in difoonnamen. 
De voor de conversie 
gedefinieerd: 

en convertdif wordt de fonetische string, 
de vorm '#<string>.' in de string is gezet, 

type 
str 

belangrijkste variabelen 

• packed array[l •• 256) of char; 

zijn alsvolgt 

namen 

gchar 

• packed array[l •• 10) of char; 
(Inhoud van een difoonstring 

• record 
of difoonnaam.) 

c:str; 
!:integer; 
p:integer 

(Fonetische invoer) 
(Lengte) 
(Pointer) 

namerec • 
end; 
record 

var 

a: array[l •• 256) 
1 : integer 

end; 

of namen; 

zin : gchar; 
drec,frec: namerec 

In de procedure init wordt de variabele string geinitialiseerd. 
In de procedure concat worden eerst alle drec.a[l •• 256) gevuld met 
spaties en in convertdif wordt dit gedaan met alle frec.a[l •• 256). 
Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de volgende notaties: 

cons (of c) • consonant (medeklinker), 
voc (of v) • vocaal (klinker), 

\ • een willekeurig karakter, 
1 •stilteinterval, 
• • glottal stop. 

-De fonetische invoerstring straat tussen'' (Bv. 'string'). 
-De string van difonen staat tussen"" en de difonen worden 
door komma's gescheiden. (Bv. "ls,st,tr,ri,iq,ql") 

3.2 Concatregels. 

Conversie van FONETISCHE-string naar DIFOON-string. 

In de procedure concat vindt de conversie plaats van de fonetische 
string naar het array van difoonstringen: 

zin.c •> drec.a[drec.1,i] 
zin.c • fonetische string met lengte zin.l, 

drec.a • array van difoonstringen, 
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drec.l • difoonstring-nummer in het array, 
i • char-nr in de difoon (max 10). 

Bij het eerste karakter moet een ekstra "tkarakter" difoon worden 
genomen, behalve als het eerste karakter een plosief (p,t,k) of h 
is. ( lhl wordt hier gemakshalve tot de plosieven gerekend.) Dan 
moet het stilte interval (1) worden weggelaten. 
Bij het laatste karakter van de fonetische string moet een ekstra 
difoon "karakterl" worden genomen. 
voor de conversie gelden de onderstaande regels l t/m 23 als 
bijzondere gevallen. 
De regels worden in de hier genoemde volgorde doorlopen. 
Als geen van die regels erop van toepassing is, dan wordt er een 
tweeletterige difoonstring gemaakt. (Bv. 'dak'-> "ld,da,ak,kl") 
Je blijft deze lus doorlopen, totdat je de afsluitende punt van de 
string ziet. ( Er kan dus slechts een enkele zin worden 
geconcateneerd. ) 
Tenslote wordt er nog getest of er een dikke L op het einde moet 
komen. 

CONVERSIEREGELS FONETISCHE STRING•> DIFOONSTRING: 
1: Input string: 'cons-space-cons' ••> 'cons/cons' 

( Andere spaties worden overgeslagen.) 
2: Uitzonderingen h-difoon: 

Indien het karakter een 'h' betreft, dan moet er gekeken 
worden naar het voorgaande en het opvolgende karakter van 'h'. 
a. Inputstring: 'spatie-h' ••> string '/h' 
b. Hier worden gewone h-trifonen gemaakt, zonder dat hierop 

een van de regels van toepassing is. (Difoonlengte • 3) 
Daarnaast komen de volgende speciale gevallen aan de orde: 

- 'langeklinker-h','tweeklank-h' • (Difoonlengte • 4) 
- '/-h' (Difoonlengte • 4 , behalve bij tweeklank en 

lange klinker. Dan is de difoonlengte 5) 
- 'lh' ••>'h' (h valt onder de plosieven) 
- De AWH,EWH,IWH en UWH uitzonderingen. (Difoonlengte • 4) 
- De AJH,OJH en UJH uitzonderingen. (Difoonlengte • 4) 

c. Maatregelen voor als er een extra stilte (bv ••• 12 hek ••• ) 
in combinatie met 'h' in de string zit. In 2b was het 
trifoon " •• ,2he, •• " gevormd. Dit wordt hier omgezet in 
" •• ,th,he, •• " • In regel 16 van convertdif wordt dit 
"tplosief" difoon verwijderd. 
(Zie regel 9 en 22 van concat ) 

3: IIW,EEW,AUW en YW uitzonderingen: 
Wanneer IIW, EEW, •• gevolgd worden door 'spatie','/','f','·' 
of cons, dan IW,EW,AW en YW als eenheid behandelen. 

Input string 'iiw' -> 'iw' Bv. 'kiiw' -> "kii,iwt" 
'eew' -> 'ew' Bv. 'leew' -> "11,ler,ewl" 

(zie concatregel 14) 
'auw' -> 'aw' Bv. 'lauw'-> "tl,lau,awt" 

'yw' Bv. 'dyw' -> "ld,dy,ywl" 
4: GLOTTAL STOP: wanneer een spatie voorafgegaan wordt door een 

cons of voc en wordt gevolgd door een voc, dan 
moet een ander einddifoon van het voorafgaande 
woord en een ander begindifoon van het volgende 
woord worden genomen. Je krijgt nu difonen met de 
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glottal stop. 
String :'cons-space-voc' ••> Difonen: "cons•,•voc" 

" :'voc-space-voc' ••> " : "voc•,•voc" 
Vb. 'staat aan'•> "ls,st,taa,t•,•aa,aan,nt" 

5: Twee dezelfde consonanten gescheiden door'/': 
String 'eonsl / eonsl' ••> Difonen "consl 1, 1 eonsl" 
Vb. 'kom mee' -concatregell-> 'kom/mee'•> " •• ,mt,lm, ... " 

'kop/pakiq' •> " ••. ,pl,pa, .• " (pis plosief) 
6: Dikke L variant maken (indien nodig) voor het volgende geval: 

String '\L/cons' ••> Difonen "\LL, LL/eons" 
Bv. 'hel/den'•> "he,ell,11/d,dc,cn,nl" 

7: Syllabegrens '/': De difoonlengte aanpassen: Die lengte wordt 
een karakter langer door de slash.(Voor het 
geval de'/' nog niet onder een van de 
voorgaande regels is gevallen.) 

8: Bij woordovergang tussen cons en voc: 
String:'voc-space-cons' ••> String:'voc-eons' 
OPM: String:'eons-space-cons' ••> String:'eons/eons' (zie 1) 

String:'voc-space-voc' ••> Difonen "voe•, •voc" (zie 4) 
String:'cons-space-voc' ••> Difonen "cons•, •voc"(zie 4) 

9: Extra stilte in de string d.m.v. het invoeren van 'lgetal' in 
de fonetische invoerstring. 
Er wordt nu een difoon "lgetal" gemaakt en de variabele 
'stilte' wordt geset, zodat het volgende difoon met een I kan 
beginnen. (Zie concatregel 22) 

10:'AIL voc' uitzonderingen: 
String: 'AIL-spatie-voc' ••> Difonen: "AI*, •voe" 

'AIL-spatie-cons'••> Difonen: "Aicons, cons •• " 
11: String: 'AIL(L)voc\' ••> Difonen: "Aivoc, voel" 

Bv. 'de mailloot' -eoncatregel 8->'dcmailloot' 
•> "ld,dc,cm,ma,aioo,oot,tl" 

12:String 'AI' gevolgd door Lof klinker: 
String 'AIL\' ••> Difoon "AI\" ( \ is cons of voc) 
String 'AIL/\' ••> Difoon "AI\" 
String 'Aivoc' ••> Difoon "Aivoc" 

Bv. 'sai(l)ant' •> "ls,sa,aia,an,nt,tl" 
13:OI en AI gevolgd door cons of'·' : 

De variabele tweeklank:•true, zodat het erop volgend difoon 
dit als eenheid ziet. 

14:Langeklinker gevallen(lange klinker als eenheid behandelen, 
dus de difoonlengte hieraan aanpassen). 

Bv. 'hiir' •> "hii,iir,rl" 
Daarnaast: 

EEL,OOL,EEW,EER en OOR uitzonderingen: 
'EEL': Bv. 'deel'•> "ld,DER,eell,111" 
'EEW': Bv. 'leew' •> "11,LER,ewt" 
'EER' Bv. 'meer'•> "lm,MEER,eer$,rl" 

( In eoncatregel 23 wordt'$' toegevoegd aan "eer" ) 
'OOR' Bv. 'voor'•> "lv,VOOR,oor$,rl" 

( Zie regel 23 voor "oor$" ) 
15:N gevolgd door Jen voc: De 'n' moet verdubbeld worden en het 

difoon met 'j' moet vervallen. 
String: '\NJVOC' ••> Difonen: "\NN, NNvoc" 
Bv. 'franje'•> "lf,fr,ra,ann,nnc,cl" 

16:Behandeling van de jklank:DJ,SJ,ZJ,PJ en TJ niet gescheiden 
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door '/' : 
Als DJ,SJ, •• niet gescheiden worden door een/, dan aoet 
je ze als eenheid behandelen. 
Bv. 'batje'•> "tb,ba,atj,tjc,ct" 

( Echter: 'bat/jas'•> " .•• ,at,t/j,ja, •• " ) 
Bovendien worden hier de 'NN'-aanpassingen in de difonen 
geaaakt, als N gevolgd wordt door SJ of DJ: 

NSJ ••> NNSJ , NTJ ••> NNTJ 
N/SJ ••> NN/SJ, N/TJ ••> NN/TJ 

Bv. 'hansjc' •> "ha,ann,nnsj,sjc,ct" 
17:AJ,OJ en UJ uitzonderingen: Als de fonetische string 'aaj', 

'ooj' of 'uj' gevolgd wordt door een voc, dan volgens de 
geldende regels segmenteren. 

Bv. 'naajaar' •> "tn,naa,aaj,jaa,aar,rt" 
'rujcn' •> "tr,uj,jc,cn,nt" 

In andere gevallen: 
'AAJ'->'AJ' bv.•aaajt'->"lm,maa,ajt,tt" 
'OOJ'->'OJ' bv.'noojt'->"ln,noo,ojt,tt" 

'rujt' (•roeit) ->"lr,ru,ujt,tt" 
(Zie convertdif-regel 15) 

18:Cons-OER uitzondering: 'cons-oer' •> "cons-cr,crr" 
Bv. 'boer'(•beur) •> "tb,bcr,crr,rt" 

(Zie convertdif-regel 12) 
19:Tweeklank: 

Wanneer 'e','a','u','o' direkt wordt gevolgd door een 'i','e' 
of 'u' , dan moet een tweeklank worden genomen. 
Indien er een tweeklank voorkomt wordt de variabele twee
klank geset, zodat dit voor het volgende difoon als een 
eenheid wordt gezien. 

20:Voor 'S'en 'T' moet een dikke L(indien die er nog stond): 
Bv 'hals'-> "ha,all,lls,st" 

21:Dikke L variant: De variabele 'dikkeL' wordt geset,zodat dit 
later als eenheid wordt gezien. 

22:Stilte vervolg: In regel 9 werd de variabele 'stilte' geset. 
Hier wordt ervoor gezorgd, dat het begindifoon van het daarop 
volgende woord met een t begint. 
(Ook de plosieven: In regel 16 van convertdif wordt een 
eventueel aanwezig "tplosief" difoon verwijderd.) 

23:Indien de volgende variabelen zijn geset, dan wordt er hier 
een drieletterig difoon van gevormd: 

tweeklank ( zie concat-regel 13 en 19), 
jklank ( zie regel 16 ), 
langeklinker ( zie regel 14 ). 

Ook worden hier de EER en OOR difonen omgezet in resp EER$ en 
OOR$. (Zie regel 14) 
( Het $-teken geeft aan dat er in convertdif-regel 1 de ERl 

of ORl difoonnaam genomen aoet worden i.p.v. EE1Rl of OOlRl) 
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3.3 Convertdif-regels. 

Conversie van difoonSTRING in difoonNAAM. 

Deze module converteert een difoon-STRING in een difoon-NAAM. 
vanuit concat krijg je het array difoonstringen drec.a[k,i) en deze 
worden omgezet in het array difoonnamen frec.a[l,j) in de procedure 
convertdif. 

drec.a[k,i) •> frec.a[l,j) 
k•k-de difoonstring, i•i-de karakter in de difoonstring. 
l•l-de difoonnaam, j•j-de karakter in de difoonnaam. 

Die difoonnamen staan in een index-file. Deze file kun je aan het 
begin van het programma kiezen. (Default is de Elsendoorn-versie.) 
De in module concat gevormde difoonstrings krijgen in deze module 
een vorm in overeenstemming met de difoonnaam coderingen. 
Voor deze codering geldt het volgende: 

Difoonstring •> Difoonnaam 
cc •> clcl 
cv •> clvl 
c• •> clgsl 
et •> clsil 
c/c •> clc2 
vc •> vlcl 
vv •> vlvl 
v• •> vlgsl 
v/v •> vlv2 
vt •> vlsil 
•c •> gslcl 
•v •> gslvl 
Ic •> silcl 
lv •> silvl 
Il •> sil 
dikke L •> LLl 
dunne L •> Ll 
begin karakter•> sil-karakterl 
eind karakter•> karakterl-sil 
lange klinker•> dubbele klinker 

( gsl • glottal stop) 
( silent interval ) 

$: Nu moet 'erl/orl' genomen moet worden i.p.v. 'eelrl/oolrl' 
pauze tl • sil ( l* 260msec) 

120 ( 20* 260msec • 20 * sil ) 
vb: aatl0m :• aat tl0 tm 

Voor de conversie van difoonstringen naar difoonnamen gelden de 
regels 1 t/m 16 als bijzondere gevallen en als er geen regel op van 
toepassing is, dan wordt de difoonstring omgezet naar een standaard 
difoonnaam. (cc-> clcl; cv-> clvl ) 

1. OOR uitzondering: 'OOR' gevolgd door 'I','/','*','$' dan ORlRl 
2. EER uitzondering: 'EER' gevolgd door 't','/','*','$' dan ERlRl 
3. Difoonstring "NN/TJ" •> Difoonnaam NN1TJ2 
4. Difoonstring "NN/SJ" •> Difoonnaam NN1SJ2 
S. Glottal stop: "*" •> GSl 
6. Difoonstring "YW" •> Difoonnaam YWl 

( Bv. 'dyw' -> "td,dy,ywt" ) 
7. Difoonstringen "IW","EW" en "AW" omzetten in resp. IWl, EWl 
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en AWl. ( Zie regel 3 in procedure concat. ) 
8. Dubbele letter: langeklinker en dikkeL. Dubbele letter als 

eenheid nemen. 
(Bv. "EE" •> EEl, "LL" •> LLl) 

9. Tweeklank (EI,AU enz.) als eenheid nemen. 
10. E,O gevolgd door Ren er zit L,W in het VOLGENDE difoon, dan 

ERl en ORl. 
Bv. 
'deel' -concat-> "td,dER,eeLL,111" •> SilOl,DlERl,EElLLl,LLlSil 
'zool' - (14) -> "tz,zOR,ooLL,111" •> SilZl,ZlORl,OOlLLl,LLlSil 
'leew' -- -> "11,lER,eWt" •> SilLl,LlERl,EWlSil ) 

11. EH,OH,UH gevolgd door CONS: Omzetten in difoonnamen EHl,OHl 
en UHl. 

12. ca uitzondering: CRl vormen. 
( Bv. 'koer'(•keur) --concat--> 'kcr,crl' •> RlCRl,CRlSil) 

OPM. 'bccrlesk' --> tb,bcc,ccr,rl,le,es,sk,kl. Hierin 
CClRl, dus CR niet als een geheel genomen,zie 8. 
(dubbele letter) 

13. Syllabe scheider('/'): 
- Twee dezelfde consonanten gescheiden door'/', dan die'/' 

weglaten. 
- Algemeen: c/c •> C1C2 en v/v •> V1V2. 

De h-uitzondering: Omzetting in trifonen. 
(bv 'woonhuis'•>" •• ,NlHlUil, •• ") 

14. DJ,SJ,ZJ,TJ,PJ als eenheid behandelen. 
15. OJ,AJ,UJ als eenheid behandelen(•> OJl,AJl,UJl), ~,behalve\& 

als de difoonstring slechts uit deze 2 karakters bestaat. 
( Zie concatregel 17. Bv. 'rujcn' •> "lr,uj,jc,cn,nt". 

"uj" •> UlJl ) 
16. Begin/eind difoon. 

"lkarakter" •> SilKARl en "karaktert" •> KARlSil. 
Hier worden ook de "lplosief" difonen verwijderd, die ontstaan 
zijn door een ekstra pauze in de fonetische string. 
Tenslotte worden difoonstrings "tl" omgezet in difoonnamen Sil. 
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4. AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. 

Ten opzichte van de oude versie zijn een aantal veranderingen 
aangebracht. In dit hoofdstuk wordt een overzichtje gegeven van 
enkele belangrijke veranderingen. 

De allergrootste verandering, die het minst merkbaar is voor de 
gebruiker, is de opdeling van het programma in modules. 
De definities van type en const zijn in een aparte file declc.dat 
(declaraties van c) ondergebracht. In iedere module wordt de tekst 
van deze textfile via \include 'declc.dat' door de compiler 
toegevoegd aan het module. 
Voorts is er meer kommentaar in de programmatekst opgenomen en is 
het geheel wat overzichtelijker ingedeeld. 

Andere veranderingen, die wel merkbaar zijn voor de gebruiker, zijn 
voornamelijk te zoeken op het gebied het gebruikersvriendelijker 
maken van het programma: 

- De verschillende kommando-menu's zijn beter van elkaar te 
onderscheiden gemaakt. 

ENTER> ••••••• (Hoofdmenu) 
C HELP> •••••• (Helpmenu in het hoofdprogramma) 
EDIT> •••••••• (Editmenu) 
EDIT-HELP) ••• (Helpmenu in de editor) 

- Voor alle kommando's hoef je slechts tén karakter in te typen, 
zonder dat daarna een <er> hoeft te worden gegeven. 

- Er is een H(elp faciliteit bijgekomen in het hoofdmenu. Hierin 
wordt o.a. algemene informatie over het programma gegeven. Er 
is ook een lijst van Nederlandse fonemen, die je voor de 
fonetische invoerstring moet gebruiken. (Zie Appendix B) 
Dit is een deelverzameling van de lijst van alle in gebruik 
zijnde Nederlandse fonemen. (Zie Appendix A) 

- Voor het invoeren van een nieuwe string moet nu het kommando 
N(ew) worden gebruikt i.p.v. <er>. 
De <er> wordt nu voor ieder menu gebruikt om dit nivo te 
verlaten en terug te gaan naar het voorgaande menu, of om 
helemaal uit het programma te gaan ingeval er een <er> ( of 
Q(uit) ) gegeven wordt in het hoofdmenu. 

- In de editor is de procedure insert veranderd. 
Voorheen bleef je in de insert-mode, totdat er een <esc> werd 
gegeven. 
Daarna konden andere opties van het menu worden gekozen. Nu 
ga je meteen uit deze mode na het inserten van een karakter, 
als het kommando I(nsert) was gegeven, resp. na het inserten 
van n karakters na nI(nsert). 

- Er zijn enkele fouten verwijderd, zodat het programma nu niet 
meer vastloopt. 
voorts is in de procedure concat een aantal regels aangepast, 
zodat er nu minder fouten optreden in de conversie van de 
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fonetische string naar de difoonstrings. 
- In de procedure resultfile wordt een 'cons-cons' difoon, dat 

niet bestaat, omgezet in een difoon met syllabe-scheider 
'cons/cons'. 
Dan wordt getest of dit difoon wêl bestaat. Is dit het geval, 
dan wordt die verandering doorgegeven aan de fonetische 
string. Ook de difoonstring en de difoonnaam worden verbeterd. 
(Bv. 'handel'-> 'ban/del') 
Ook het omgekeerde wordt bekeken: Bestaat het 'cons-cons' 
difoon wel, als het 'cons/cons' difoon niet bestaat. 

- Er is ook nog een aparte line-editor aanwezig, die op dezelfde 
manier werkt als die in dit programma C. 
Deze editor staat ook opgeborgen in de directory 
[akofon.condif] onder de naam redit.pas. Er is daar ook een 
voorbeeldprogramma, waarin deze module gebruikt wordt. 
Dit is de file reditvb.pas. 
De file redit.obj kan in elk programma als externe file worden 
ingelinkt, omdat alles wat nodig is in deze file is opgenomen 
en niets hoeft te worden ingelinkt via andere modules. 
(De standaard-editor van C heet medit.pas en staat in dezelfde 
subdirectory [akofon.condif]. Medit.obj heeft nog enkele 
procedures nodig van de library libc.lib.) 
De editor redit.pas is een meer algemene editor: 
Hij accepteert alle ASCII invoer-karakters. De editor van c 
accepteert alleen invoer, die kan dienen voor de fonetische 
string van programma c. (Dus geen ',','l', '?' enz. Zie 
appendix B) 
Ook kan er in redit zowel met kleine letters als met hoofd
letters worden gewerkt en in medit alleen met hoofdletters. 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine veranderingen aangebracht, 
die hier niet worden vermeld. De meeste gaan over details in het 
programma, die de gebruiker misschien nog niet had opgemerkt. 
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5. DISKUSSIE. 

Het veranderde programma is, na de eerste verandering, nog een 
aantal keren veranderd. 
Er zijn fouten uitgehaald en het programma is gemakkelijker te 
bedienen geworden. 
In het algemeen worden de programma-veranderingen als verbeteringen 
ervaren. Wat sommige zaken betreft, hebben individuele gebruikers 
hun eigen voorkeuren. Soms zijn die voorkeuren strijdig met 
elkaar, zodat er tenslotte voor een bepaalde oplossing moet worden 
gekozen. 
De een vindt het bv. prettiger werken om, als je in de editor zit, 
in de insert-mode te blijven na het konunando I(nsert en er via 
<esc> weer uit te gaan. Een ander vindt het gemakkelijker om 
telkens het kommando nI(nsert te geven voor het invoegen van 
meerdere karakters en voor I(nsert slechts een karakter te kunnen 
invoegen. (Het wordt vaak vergeten om <esc> te geven. Als je 
daarna via de spatiebalk meer karakters van de string op het scherm 
wilt krijgen, dan worden die onbedoeld als spaties in de string 
ingevoegd.) 
In dit programma is voor de tweede methode gekozen. 

Wat nog verbeterd zou kunnen worden, zijn de foutmeldingen bij de 
niet gevonden difoonnamen. Nu gebeurt dit door het vermelden van 
het nummer van het niet bestaande difoon en moet je de difonen in 
de string natellen. Het zou gemakkelijker te zien zijn door bv.een 
sterretje onder dit niet- bestaande difoon te zetten. 

Een aantal onvolkomenheden in de conversieregels van string naar 
difonen zijn gedurende deze stage gesignaleerd en veranderd. 
In de toekomst zullen er waarschijnlijk nog wel meer worden 
opgemerkt. Door het overzichtelijker indelen van het programma en 
het toegevoegde kommentaar hoeft het geen groot probleem te zijn om 
die nieuwe veranderingen dan alsnog aan te brengen. 
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A. LIJST VAN ALLE IN GEBRUIK ZIJNDE NEDERLANDSE FONEMEN. ------------------
C - bEgin p - Pas 
I - pit T - Tas 
E - lEs K - Kas 
A - mAt B - Bas 
0 - rot D - Das 
cc - put G - Goal 

s - Sok 
II - lIEp F - Fok 
EE - lEEs X - Gok 
ER - pEEr z - Zeep 
AA - mAAt V - Veel 
00 - rood M - Moet 
OR - koor N - Nog 
y - fuut NN - maNdje 
u - rOEt Q - raNG 
OE - kEUs L - Las 
CR - kEUr LL - daL 
EH - mayonAise R - Rul 
OH - zone w - Was 
UH - frEUle J - Jaar 

H - Hap 
AU - kOUd 
UI - mUis DJ - DJatiehout 
EI - rEis PJ - lamPJe 
AI - detAil SJ - SJofel 
OI - hOI TJ - TJolk 
AJ - mAAit ZJ - Journaal 
OJ - nOOit DZ - manaGer 
UJ - rOEit 
AW - kAUw 
EW - lEEUw 
IW - nIEUw 
YW - duw 

Opm. 
Deze lijst bevat een aantal fonemen, die niet in het 
programma C mogen worden ingevoerd. (Zie Appendix B) 
De volledige lijst wordt hier toch gegeven, omdat uit de 
terugmelding na de conversieregels van de procedures 
concat en convertdif blijkt, dat het programma automatisch 
deze fonemen opzoekt in de fonetische invoerstring. 
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8. LIJST VAN ALLE IN DIT PROGRAMMA!! TE VOEREN FONEMEN. 

( Zie ook procedure c_help ) 

C - bEgin UI - mUis 8 - Bas V - Veel 
I - pit EI - rEis D - Das w - Was 
E - lEs EH - mayonAise F - Fok z - Zeep 
A - mAt (maioonEHzc) G - Goal Q - raNG 
0 - rot OH - zone (zOHnc) X - Gok DJ - DJatiehout 
cc - put UH - frEUle H - Hap PJ - lamPJe 

(frUHlc) J - Jaar SJ - SJofel 
II - lIEp AI - detAil K - Kas (SJoofcl) 
EE - lEEs L - Las TJ - TJalk 
AA - mAAt UJ - rOEit M - Meel ZJ - Journaal 
oo - roos (rUJt) N - Nog (ZJurnaal) 
Y - fUUt I - hOI p - Pas DZ - manaGer 
U - rOEt (nOOit•nOOJt) R - Ras (mencDZcr) 
OE - kEUs (mAAit•mAAJt) s - Sok 
AU - kous (lEEUw•lEEw) T - Tas 

Speciale invoer karakters: 
1 • Korte pauze 

(tl Extra pauze van 260ms •> 14 • 1.04s) 
/: Syllabe scheider 
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