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Abstract 

We have studied the linear prediction residual obtained by inverse filtering the 

speech wave. Subjective tests show that errors introduced by the linear predic

tion analysis{LPC) are a major source of the unnatural sound quality of synthetic 

speech. Atal[ATA87] bas described an analysis-synthesis procedure which avoids 
spectra! amplitude and phase distortions introduced by LPC. With this technique 

we have manipulated the LPC-residual in order to study the importance of phase 

and amplitude information with respect to the naturalness of synthetic speech. 

Schoenmakers[SCH88] has also studied the LPC-residual. He concludes that it is 
a combination of phase and amplitude information of the LPC-residual which is 

responsible for the naturalness of the speech signal. 

According to Atal this is not true: amplitude information is more important than 

phase information. We have clone the same subjective tests as Schoenmakers, hut 

we used different signalprocessing techniques. Our results were the same as Atal: 
amplitude distortions are a major source of the unnatural quality of LPG-speech. 

Incorrect phase information produces a small hut audible degradation of synthetic 

speech. 



Samenvatting 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stage die verricht is bij de 
Akofon-groep van het Instituut voor Perceptie Onderzoek(IPO). Doel was 
om het experiment dat door Schoenmakers[SCH88] gedaan is te herhalen. 
Schoenmakers heeft de invloed onderzocht van amplitude- en fasefouten in 
de excitatiefunctie bij de LPC-resynthese van spraak. 
Met een door Atal[ATA87] beschreven methode is de excitatiefunctie oftewel 
het residu, op vier verschillende manieren gemanipuleerd. Schoenmakers 
vond in tegenstelling tot Atal, dat het een combinatie van fase en ampli
tude moet zijn die de kwaliteit van de spraak kan verbeteren. Volgens Atal 
zorgt de amplitudeinformatie, welke toegevoegd wordt aan het residu, voor 
een duidelijk hoorbare verbetering in de kwaliteit van de spraak, terwijl de 
faseinformatie een veel geringere verbetering geeft van de kwaliteit. 
Wij hebben een soortgelijk onderzoek gedaan naar het belang van amplitude
en faseinformatie in het residu van het LPC-filter. De nadruk kwam te liggen 
op het signaalprocessing gedeelte. Net als Atal hebben we pitchsynchroon 
gewerkt, waarbij de bepaling van de pitchperiode erg belangrijk bleek te 
zijn. Evenals de bepaling of een segment als stemhebbend of als stemloos 
beoordeeld moet worden. Het resultaat dat uit ons experiment naar voren 
kwam bleek volledig in overeenstemming te zijn met de resultaten van Atal: 
de fouten in de spectrale amplitude vormen de belangrijkste bron van on
natuurlijkheid in de LPC-spraak. Incorrecte faseinformatie veroorzaakt een 
kleine maar wel waarneembare vervorming in de LPC-spraak. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Algemeen 

In spraakanalyse en -synthese gebaseerd op LPC{Lineair Predictive Coding) 
is de algemene aanname dat de predictie coëfficiënten alle nodige spectrale 
amplitude- en faseinformatie bevatten voor goede synthese van spraak. Des
ondanks blijft synthetische spraak onnatuurlijk klinken. Subjectieve testen 
doen vermoeden dat dit komt door de spectrale fouten die geïntroduceerd 
worden door de lineaire predictie methode. 
De menselijke auditieve perceptie is erg gevoelig voor fouten in pitch en 
voiced-unvoiced( v /uv) beslissingen. Zulke fouten tasten de natuurlijkheid 
aan. Dit blijkt echter niet het belangrijkste te zijn: zelfs wanneer de pitch 
en v /uv beslissingen met de hand gecorrigeerd zijn, blijft de onnatuurlijk
heid van de spraak bestaan. Atal[ATA78] beschrijft een gemodificeerde 
analyse-synthese procedure gebaseerd op LPC, waarmee amplitude- en fase
verstoringen bestudeerd kunnen worden. Atal heeft onderzoek gedaan naar 
de invloed van de amplitude- en faseinformatie in het residu van het LPC
fil ter. Menselijke auditieve perceptie is in het algemeen ongevoelig voor fase. 
Belangrijk is niet de fase zelf maar de delay geïntroduceerd door de fasever
schillen van het spraaksignaal. 
Voor de theorie van analyse en resynthese van spraak verwijs ik naar hoofd
stuk 2 van het rapport van Schoenmakers[SCH88]. In de volgende paragraaf 
zal nog in het kort het bron-filtermodel uitgelegd worden. In hoofdstuk 2 
zal de signaalprocessing behandeld worden, zoals de toegepaste segmentatie 
methode en deconvolutie benadering. De experimentele opzet en de resul
taten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Tenslotte volgt de discussie in hoofd
stuk 4 . 
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1.2 Het bron-filter model 

Om dit model uit te leggen, dienen we eerst te weten hoe natuurlijke 
spraak ontstaat. Wanneer lucht langs de stembanden gestuurd wordt kun
nen deze gaan trillen. De geluiden die dan geproduceerd worden noemen we 
stemhebbend. Voorbeelden hiervan zijn de klinkers en de medeklinkers als 
m, n, jen w. Wanneer er lucht door een vernauwing in de mondholte wordt 
geperst, kunnen er in die holte turbulenties ontstaan. Hierbij trillen de stem
banden niet. We noemen spraak gegenereerd met dit brongeluid stemloos. 
Voorbeelden zijn de medeklinkers f, s, p en t. Er zijn dus twee mogelijke 
brongeluiden. Deze worden gekleurd door een filter: het spraakkanaal. 
Met het bron-filter model is het mogelijk om synthetisch spraak van hoge 
kwaliteit te maken. Voor het trillen van de stembanden wordt als bron een 
delta-pulssignaal met een bepaalde frequentie gebruikt en voor de stemloze 
spraak wordt een witte-ruissignaal gebruikt. Het bronsignaal wordt bepaald 
door drie parameters. Ten eerste de herhalingfrequentie Fo die, in geval van 
stemhebbende spraak, de toonhoogte van de grondtoon bepaald. Ten tweede 
de stemhebbend/stemloos parameter V /UV, die bepaalt of het pulssignaal 
of het ruissignaal als bron genomen moet worden. En ten derde de ampli
tudeversterkingsfactor G, waarmee de amplitude van de pulsen of de ruis 
versterkt wordt. In figuur 1.1 wordt schematisch weergegeven hoe het bron
filter model is opgebouwd. Het signaal dat uit de bron komt wordt aan een 

F
0 

. WV G 

r~i---
: 1 ruis r 1 1 

L------ ------~ L-. - -
bron filter 

Figuur 1.1: Vereenvoudigd bron-filter model voor de produktie van 
apraak. 

filter toegevoerd. Dit filter verwerkt het signaal tot een spraakgeluid. Het 
filter dat hier gebruikt wordt is het LPC-filter [VOG88]. 
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Hoofdstuk 2 

De signaalprocessing 

2.1 Het algemeen concept 

Om een optimale bron-filter synthese van (stemhebbende) spraak te verkrij
gen, dienen we een filter te hebben dat van de pulsen trein b( n) het originele 
spraaksignaal s(n) levert. We kunnen dit optimaal filter Fopt opsplitsen in 
een correctiefilter Fcor en een LPG-filter zoals in figuur 2.1 is weergegeven. 
Om tot een ontwerp te komen voor Fcor is het van belang te weten welke 
informatie in het residu r(n), amplitude- en/of faseinformatie, van belang is 
voor de natuurlijkheid van de spraak. 
Door het originele spraaksignaal s(n) aan het inverse LPG-filter toe te voe
ren wordt het residu r( n) verkregen. 
Dit residu is voor stemhebbende stukken quasi periodiek gelijk aan de pe
riodiciteit van de golfvorm in de originele spraak. Voor stemloze stukken is 
het residu een witte-ruissignaal. Van het residu willen we nu de amplitude
en faseinformatie manipuleren. We gaan er vanuit dat het residu een signaal 
is met een tijdsafhankelijke karakteristiek, waarvan korte-tijdssegmenten als 
stationair beschouwd kunnen worden. Hiertoe maken we gebruik van Korte
Tijds Fourier Transormatie (KTFT). De KTFT S(C,w) van een signaal s(n) 
die wordt gegeven door 

+oo 

S(C,w) = L s(n).wc(n)e-jwn 
n=-oo 

waarbij wc ( n) een rond C gecentreerd venster voorstelt van een bepaald 
type met een gekozen lengte (zie 2.2.2). Nadat van een segment van het 
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Figuur 2.1: Het optimale bron-filter model. 

LPC-residu de KTFT bepaald is, kunnen we hierop de gewenste amplitude
en fasemanipulaties loslaten. Hierna moet het gewijzigde residu gerecon
strueerd worden uit de gemanipuleerde segmenten. Er zijn hiervoor twee 
reconstructiemethoden bekeken, de convolutie-reconstructie en de KTFT
reconstructie [VER89]. 

Convolutie-reconstructie. De segmentatie wordt bij de KTFT zodanig 
gekozen dat de verschillende signalen zo goed mogelijk een deconvolutie van 
het residu signaal benaderen. Na manipulatie is de lengte van het segment 
over het algemeen langer dan de lengte van het originele segment. Om het 
gereconstrueerde residu te verkrijgen moeten de overlappende gedeelten van 
de segmenten worden opgeteld . 

KTFT-reconstructie. Met deze reconstructiemethode is het in pricipe 
mogelijk om de lengte van het segmentatievenster langer te kiezen dan in 
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Figuur 2.2: Een stukje stemhebbende spraak met bijbehorend residu. 

het geval van de convolutie reconstructie. Bovendien blijft de redenering 
geldig wanneer men het reconstructievenster verschillend van het segmen
tatievenster kiest. 

Beide methoden zijn getest en er werd besloten dat de convolutie
reconstructie de beste methode is voor onze doeleinden. Dit besluit werd 
genomen op basis van de volgende bevindingen: 
1. Uit informele luistertesten bleek dat pitchmanipulatie bij de convolutie
reconstructie methode mogelijk was, wat werd gezien als aanwijzing dat het 
gesegmenteerde residu inderdaad een goede deconvolutiebenadering vormt. 
2. Uit informele luistertesten bleek ook dat beide reconstructiemethoden 
soortgelijke perceptieve effecten opleveren, maar dat de effecten die voor 
ons van belang zijn, minder duidelijk zijn bij KTFT-reconstructie. 
3. De redenering achter convolutiereconstructie sluit meer rechtstreeks aan 
bij de vraag naar perceptieve relevantie van amplitude- en faseverbeteringen 
in bron-filter synthese. 
Nu de analyse- en reconstructiemethoden gekozen zijn kunnen de gewenste 
spraakuitingen gemaakt worden. In de volgende paragraaf zal beschreven 
worden hoe de lengte van de perioden in het residu werd bepaald. Verder 
zal het toegepaste venster beschreven worden. 
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2.2 Segmentatie van het residu 

2.2.1 Bepaling van de pitchperiode 

Atal werkte pitchsynchroon, dat wil zeggen hij manipuleerde segmenten met 
een lengte van een pitchperiode. Hij bepaalde deze door te snijden op de 
laatste nuldoorgang voor de grote piek die in iedere pitchperiode van een 
stemhebbend stukje residu voorkomt. Stemloze spraak wordt niet gemani
puleerd. Toch blijkt het van belang dat je deze stukken, met name bij de 
v /uv overgangen, ook segmenteert in stukken met een lengte van ongeveer 
een naburige pitchperiode. Dit is nodig omdat anders bij manipulatie van 
een voiced segment dat naast een unvoiced segment ligt, veel energie uit 
het unvoiced segment in het voiced segment gestopt wordt. Dit leidt tot 
vreemde bijgeluiden wanneer het gemanipuleerde residu aan het LPC-filter 
wordt toegevoerd. 
Wij hebben ook pitchsynchroon gewerkt, maar in tegenstelling tot Atal de 
pitchperioden niet bepaald uit het residu maar uit de originele golfvorm. 
Het snijpunt van de laatste nuldoorgang van de golfvorm komt nagenoeg 
overeen met de excitatiepiek in het residu. De pitchperioden zijn bepaald 
voor de gebruikte stimuli met behulp van de programma's PPD en EPP van 
Eggen[EGG89]. Het bleek dat dit zeer nauwkeurig moest gebeuren om on
effenheden in de gesynthetiseerde spraak te voorkomen. Vooral de bepaling 
van de snijpunten bij Voiced-Unvoiced en Unvoiced-Voiced overgangen bleek 
erg kritisch te zijn evenals de bepaling of de segmenten bij deze overgangen 
als voiced dan wel unvoiced genoemd moesten worden. In het geval dat de 
momenten van glottal closure, daar waar de piek in het residu verschijnt, 
onvoldoende nauwkeurig bepaald waren, bleek het geresynthetiseerde sig
naal verstoord te zijn door bijgeluiden. In enkele gevallen werd als dras
tische maatregel een stemhebbend segment als stemloos verklaard, zodat 
het betreffende segment bij de synthese niet meer gemanipuleerd werd. In 
Appendix B zijn een aantal van deze overgangen weergegeven. 

6 



2.2.2 De venstering 

Ter benadering van de deconvolutie is de volgende venstering toegepast op 
de segmenten. De middelpunten van de vensters zijn de snijpunten welke 
bepaald zijn met de programma's PPD en EPP (zie vorige paragraaf).Van 
de periode links van deze punten wordt 2/3 genomen evenals van de periode 
rechts. Hierover wordt het venster gelegd zoals weergegeven in onderstaande 
figuur. Het venster moet zodanig ontworpen zijn dat er geen oneffenheden 

Figuur 2.3: Het toegepaste trapeziumvenster voor de convolutie benade
ring. 

komen in het signaal wanneer de gemanipuleerde segmenten weer aan elkaar 
gekoppeld moeten worden. Voor een nauwkeuriger en algemener beschrij
ving van het venster verwijs ik hier naar het rapport van Verhelst[VER89]. 
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2.3 De manipulaties 

2.3.1 Het residu signaal 

Op elke te onderzoeken spraakuiting werd een standaard pitch-asynchrone 
autocorrelatie-LPC analyse van orde 12 toegepast en werd het correspon
derende residu berekend. Om de KTFT R(C,w) van het residu te bepalen, 
hebben we de Fourier transform nodig van de verschillende segmenten r0 (n) 
(zie fig.2.3). 
Deze worden benaderd door een N -punts Discrete Fourier Transfor
matie(DFT), waarvoor geldt 

Rc(l) = R(C,Lt) 

met I = O .. N - 1. 
Het signaal rc(n) kan berekend worden uit de samples Rc(l) van zijn Fourier 
transformatie R(C,w). De waarde Nis groter of gelijk aan de lengte van 
rc(n). Wij hebben de 1024-punts DFT bepaald van de segmenten. Dan is 
N veel groter dan de lengte van rc(n). Het segment wordt daarom aange
vuld met nullen, de zogenaamde zero-padding techniek. 
Van de berekende Rc(l) kunnen we nu de amplitude- en faseinformatie wij
zigen. Hierna wordt inverse DFT toegepast en volgt de gekozen reconstruc
tiemethode om het nieuwe residu te bepalen. 

2.3.2 De amplitude 

Wanneer de amplitude gemanipuleerd wordt, wordt deze gelijk gemaakt aan 
een constante waarde. Dit is een gemiddelde waarde van de amplitudes en 
wordt bepaald volgens onderstaande formule. 

IAI = ✓"il I:f:0 1 1Rc(l)l2 

Het gemiddelde van de kwadraten moest genomen worden, omdat de to
tale energie binnen het gemanipuleerde segment gelijk moest blijven. De 
amplitude coëfficiënten van de verschillende frequenties worden allen gelijk 
gesteld aan deze constante. 
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2.3.3 De fase 

De fasemanipulatie houdt in dat de f asecoëfficiënten allen gelijk aan nul 
gesteld worden. Dit heeft tot gevolg dat alle energie binnen het gemanipu
leerde segment symmetrisch rond het pitchpunt komt te liggen. In onder
staande figuur is een segment weergegeven van het origineel met daarnaast 
hetzelfde segment na fasemanipulatie. 

t 

Figuur 2.4: Links een segment uit het originele residu, rechts hetzelfde 
segment na fasemanipulatie. 
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Hoofdstuk 3 

Het Experiment 

3.1 Inleiding 

Om een idee te krijgen voor de opzet van het experiment is gekeken naar 
de experimenten zoals deze zijn uitgevoerd door Atal[ATA 78] en Schoenma
kers[SCH88]. Ata! maakte 3 verschillende amplitude condities, namelijk: 
1. amplitude constant aan een gemiddelde. 
2. amplitude tussen dit gemiddelde en zijn originele waarde. 
3. amplitude origineel. 
Voor iedere amplitudeconditie kende Ata! 6 fasecondities. Voor iedere 
spraakuiting bestaan dus 18 versies. Hij gebruikte voor zijn experiment 
3 zinnen, welke hij liet beoordelen door 4 proefpersonen. Het resultaat van 
dit experiment is weergegeven in figuur 3.1. 
Ata! vond een duidelijke scheiding in de kwaliteit van de versies met con-

0 1 J 4 9 1 
~Tl',/[ OUIILITl (""l1T"JIMn' ~ITS 1 

Figuur 3 .1: subjectieve beoordeling van de door A tal gegenereerde 

spraakuitingen. 

stante amplitude en die met originele amplitude. De spraakkwaliteit blijft 



dicht bij LPC wanneer de amplitude constant blijft. Ook indien de fase 
origineel gemaakt wordt. Aan de andere kant zorgt de originele amplitude
conditie voor een spraak van hoge kwaliteit, ook als de fase nul is. 
Schoenmakers heeft een soortgelijk experiment gedaan. Omdat we onze re
l!lultaten met die van Schoenmakers willen vergelijken hebben we dezelfde 
experimentele opzet gebruikt als Schoenmakers Deze zal dan ook in de vol
gende paragraaf uitvoeriger behandeld worden. 
Schoenmakers heeft 4 van de 18 versies van Atal nader bestudeerd. Deze 
zijn in tabel 1 opgenomen. 

tabel l. De vier residu-versies van Schoenmakers 

r nr~ -1 fase amplitude 1 

1 org org 
2 org constant 
3 0 : org 
4 0 constant 

De resultatt>n van Ata! voor de gevallen uit tabel 1 zijn uitgezet in figuur 

11 
12 

IJ 
14 

Figuur 3.2: De 4 versies van Atal op een perceptieve kwaliteitsschaal 
uitgezet. Horizontaal staat de kwaliteit uitgezet, afnemend van links 
naar rechts. 

3.2. De resultaten van het experiment van Schoenmakers geven een heel 
ander beeld (fig.3.3). Hij vond dat het een combinatie moet zijn van fase
en amplitudeinformatie, die de kwaliteit van de spraak kan verbeteren. Wij 
hebben gekozen voor de experimentele opzet van Schoenmakers maar met 
de nieuwe signaalprocessing. 
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11 
12 

1 J 

14 

Jardstick: 

Figuur 3.3: De resultaten van Schoenmakers in een zelfde figuur ale S.t. 

3.2 De paarsgewijze vergelijkingen methode van 
SCHEFFE 

3.2.1 Algemeen 

Een paarsgewijze vergelijkingen test houdt in dat een aantal verschillende 
items, in ons geval 4, onderling in paren vergeleken worden. De proef
personen beoordelen de paren op een 5 puntsscha.al. De antwoorden van 
het experiment kunnen dan aan het op het IPO ontwikkelde programma. 
SCHEFFE worden toegevoerd. Dit programma. test de antwoorden op be
trouwbaarheid en eventuele afwijkingen. Voor nadere informatie met be
trekking tot SCHEFFE zie [DAM88]. 
Wanneer aan alle eisen voldaan is, geeft SCHEFFE een waarde voor ieder 
item op een perceptieve kwaliteitsschaal met een betrouwbaarheidsgraad, 
de yardstick. Deze mogen dan lineair uitgezet worden en kunnen onderling 
vergeleken worden. 

3.2.2 Het Programmapakket 

We gaan er vanuit dat er m items zijn, en dus kunnen we M = l m(m - 1) 
paren vormen. Bieden we die in beide volgorden aan, dus zowel (ij) als 
(j,i) dan hebben we dus 2M paarvergelijkingen. Met Xijlc wordt bedoeld de 
voorkeur voor item i boven item j door persoon k, indien eerst item i wordt 
aangeboden. XiJlc wordt beschouwd als het resultaat van 4 componenten : 

l. De algemene voorkeur van item i boven item j (01 - Oj) 

2. afwijking, veroorzaakt door de volgorde van presentatie 613 

3. afwijking, veroorzaakt door het niet opgaan van de hypothese van sub-
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tractiviteit Îii 

4. afwijking, veroorzaakt door de persoonlijke voorkeur van de proefper
soon eijk 

Een toelichting op de 4 punten: 
ad 1 Met O:i wordt bedoeld de waarde die item i krijgt op een perceptieve 
schaal. Dus is (o:, - ai) het verschil op die schaal tussen de items i en j. 
ad 2 Uitgaande hiervan zou Xijk gelijk moeten zijn aan -Xjik . Dit gaat 
echter niet altijd op. De afwijking die hierdoor ontstaat heet het volgorde
effect, en wordt aangeduid met Óij, die gelijk is aan -Óji · 

ad 3 Wanneer de hypothese van subtractiviteit niet opgaat dan mogen 
de verschillende o:-waarden niet uitgezet worden op een lineaire schaal. 
De afwijking, veroorzaakt door het niet opgaan hiervan wordt voor paar 
ij aangeduid met Îii, die niet gelijk hoeft te zijn aan Îji of het tegen
overgestelde hiervan. 
ad 4 De laatste afwijking wordt veroorzaakt door de verschillen tussen 
persoonlijke scores. Deze is uiteraard niet alleen per paar en per volgorde 
maar ook per persoon verschillend, en wordt aangeduid met eiik· 

Vatten we dit alles samen in een formule dan krijgen we: 

Het programma van SCHEFFE berekent na invoer van de diverse x,jk's 

de parameters o:, î en 8. De betekenis van de o: parameters is duidelijk. De 
1's en S's worden omgerekend naar een soort betrouwbaarheidsfactor, aan 
de hand waarvan we kunnen bepalen of de resultaten binnen een bepaald 
betrouwbaarheidsinterval liggen. Verder ligt aan het beschreven wiskundige 
model o.a. ten grondslag de aanname dat alle x,jk's voor een vast paar 
ij eenzelfde variantie u 2 hebben. Dit houdt uiteraard verband met de ge
noemde parameter e,jk· Om na te gaan of de hypothese van homogeni
teit geldig is worden van alle paren de varianties uitgerekend evenals de 
Cochran-factor waarmee deze vergeleken kunnen worden. Aan de hand van 
de varianties van de scores wordt een yardstick uitgerekend die de signifi
cantie tussen de verschillende o:-waarden aangeeft. 
Wanneer SCHEFFE geen foutmeldingen geeft, kunnen de resultaten van de 
berekeningen bekeken worden. Allereerst wordt gekeken naar de hypothese 
van homogeniteit. De berekende Cochranfactor moet kleiner zijn dan een 
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bepaalde kritische waarde [DAM88]. 
Als deze voldoet moet gekeken worden naar de waarden van de "Analysis of 
Variance" -tabel 
- De verschillende a/s zijn significant indien p1 < 0, 05 (main effect) 
- Er is geen deviatie van subtractiviteit indien P2 > 0, 05 
- Er treden geen volgorde effecten op indien p3 > O, 05 
Wanneer de hypothese van homogeniteit niet op gaat, mogen de gevonden a
waarden niet op een lineaire schaal worden uitgezet. Als de parametertests 
niet goed uitkomen kunnen we proberen na te gaan waar de fout zit. We 
hebben met dit programmapakket een goede methode om snel resultaten te 
verkrijgen, voorzien van informatie omtrent de betrouwbaarheid ervan. 

3.3 Het Experiment 

Aan twaalf proefpersonen werden de verschillende versies paarsgewijs in een 
experiment aangeboden. De proefpersonen waren allen afkomstig uit de 
Akofon-groep en waren geoefende luisteraars. De antwoorden zijn met het 
programma van SCHEFFE verwerkt (zie vorige paragraaf). 
Om het toepassen van SCHEFFE te rechtvaardigen moesten de antwoorden 
van de proefpersonen aan bepaalde eisen voldoen. Zo mochten zij tijdens 
het experiment niet het idee krijgen dat ze bepaalde versies konden herken
nen. Enkele zeer goede luisteraars hadden in de gaten dat er bij sommige 
zinnen een slechte, een goede en twee min of meer gelijke versies waren. Dit 
is mogelijk te wijten aan het feit dat iedere keer voor de paarsgewijze verge
lijkingen van een zin, de vier verschillende versies steeds in dezelfde volgorde 
werden aangeboden. Het was de bedoeling dat zo de proefpersonen aan de 
stem en de grootte van de verschillen konden wennen. Alle proefpersonen 
melden dat zij tijdens de paarsgewijze vergelijkingen de verschillende versies 
niet konden herkennen. 
Voor het experiment werden dezelfde 20 zinnen gebruikt als die Schoenma
kers had gebruikt. Iedere proefpersoon kreeg dezelfde stimuli voorgelegd. 
Dit gebeurde in twee sessies van ieder een half uur. De stimuli werden 
aangeboden over een koptelefoon in een "stille" ruimte (IPO-zaal 0.43). 
Het geluidsniveau werd ingesteld op een voor de proefpersoon aangename 
sterkte. De experimenten voor de beide sessies waren opgenomen op 
videoband via de VAX-lab van het IPO. 
De zinnen waren in een random volgorde gepresenteerd (zie appendix A). 

14 



A). De volgorde van paren per zin was als volgt bepaald. In het rap
port van Damen[DAM88] wordt een ideale volgorde voorgesteld. Deze 
presentatievolgorde is aangehouden. Dit betrof een rij van 6 paren in het 
geval van 4 items in de volgorde (i,.j). Deze zijn aan iedere proefpersoon in 
beide volgorden aangeboden, dus 12 paarsvergelijkingen per zin per proef
persoon. Dit in tegenstelling tot Damen die voorstelt om de ene serie van 6 
aan de ene helft proefpersonen voor te leggen en de andere helft de omge
keerde volgorde (j,i). Onze methode leverde meer beoordelingen op per 
proefpersoon en mits de 12 paarsvergelijkingen random gekozen waren zal 
dit beter zijn voor de statistiek. 
Omdat voorkomen moest worden dat de volgorde van paren per zin herkend 
zou worden, moest deze volgorde voor iedere zin verschillend zijn. Dit werd 
gerealiseerd door telkens op een andere plaats te beginnen in het rijtje van 
12 random paren. 
Voor de sessie kregen de proefpersonen een instruktie voorgelegd waarin het 
experiment uitgelegd werd. Deze is opgenomen in de appendix F, evenals 
een deel van het antwoordformulier. 

3.4 Resultaten 

Van te voren was tijdens een informele luistertest bepaald welke van de ge
bruikte 20 zinnen mogelijk storingen in de resultaten zouden kunnen geven. 
In Appendix D, tabel 4 zijn deze gegeven. Van de 20 gebruikte zinnen werden 
er 12 als goed beoordeeld. Bij deze zinnen kwamen geen artefacten van de 
analyse voor in de gemanipuleerde versies. Zes zinnen werden als slecht be
oordeeld. Deze vertoonden oneffenheden, veroorzaakt door mogelijke fouten 
in de bepaling van de pitchperioden of door bijgeluiden als smakken,slikken 
etc. van de sprekers. Ook waren van enkele zinnen de originele opnamen van 
mindere kwaliteit. Door deze fouten zouden de beoordelingen van proefper
sonen beïnvloed kunnen worden. Versies waar bijvoorbeeld een tik in zit, 
zouden direct als zeer slecht beoordeeld kunnen worden. Zodoende zouden 
we andere effecten, dan de gewenste, meten. 
De individuele resultaten van de proefpersonen zijn bekeken. Hieruit kwam 
naar voren dat 5 van de 12 proefpersonen volgorde fouten vertonen, waar
van 3 in sterke mate (appendix D, tabel 2). Dit is mogelijk te wijten aan 
het feit dat de proefpersonen de paren in beide volgorden, zowel i,j als j,i 
gepresenteerd kregen. Doe je dit niet, zoals Damen voorstelt, dan zullen 
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er ook minder volgorde fouten optreden. De gevonden o-waarden zijn voor 
iedere proefpersoon uitgezet op een perceptieve kwaliteitschaal (Appendix 
E). Voor alle proefpersonen is de volgorde 1-3-2-4, waarbij altijd de ver
schillen tussen de versies significant bleken te zijn. De perceptieve volgorde 
is blijkbaar niet proefpersoon afhankelijk. 
De resultaten van alle zinnen afzonderlijk zijn bekeken. In tabel 1 van Ap
pendix D zijn de waarden met betrekking tot de fouten opgenomen. Hieruit 
vinden we het volgende : 
- er treden volgorde fouten op bij 5 van de 20 zinnen, 
- de Cochran factor klopt alleen niet voor de zin voor.m2, 
- de hypothese van subtractiviteit geldt alleen niet voor de zin voor.m4, 
Voor alle zinnen zijn de door SCHEFFE berekende o-waarden toch lineair 
uitgezet op een perceptieve kwaliteitsschaal ( appendix E). De o-waarden en 
de waarden voor de yardstick zijn opgenomen in tabel 3 van appendix D. 
Voor 18 van de 20 zinnen wordt de perceptieve volgorde 1-3-2-4 gevonden. 
Bij 1 zin wordt de volgorde 1-2-3-4, maar is het verschil tussen de versies 1 , 
2 en 3 niet significant. En bij 1 zin is de volgorde 3-1-2-4, en is het verschil 
tussen de versies 1 en 3 niet significant.(zie appendix D, tabel 4) 
Er mag dus gesteld worden dat de perceptieve volgorde 1-3-2-4 is. 
We hebben de resultaten van alle zinnen bij elkaar genomen. Hiervoor bleken 
de SCHEFFE-eisen volledig te kloppen. In figuur 3.4 zijn de o-waarden uit
gezet. Tevens zijn de vergelijkbare figuren van Atal en Schoenmakers onder 
ons resultaat gezet. Hoewel dezelfde experimentele opzet is gebruikt als 
Schoenmakers met dezelfde set proefstimuli is er een ander resultaat gevon
den. Vergelijken we onze figuur met die van Atal dan blijken deze goed 
overeen te komen. 
Bekijken we de 12 door ons goed bevonden zinnen, dan blijken daar, bij 
de resultaten voor de afzonderlijke zinnen, ook fouten in te zitten met be
trekking tot SCHEFFE. En van de door ons slecht bevonden zinnen blijken 
de meeste toch een goed resultaat te geven. De door ons verwachtte foute 
beoordelingen door oneffenheden blijken toch niet naar voren te komen in 
het resultaat. De SCHEFFE eisen blijken voor het totaal te voldoen, on
danks het feit dat ze niet kloppen voor enkele zinnen apart. 
We gaan verder met de resultaten van alle 20 zinnen. Hiervan hebben we de 
resultaten van de mannelijke en vrouwelijke sprekers afzonderlijk bekeken 
(zie Appendix D, tabel 4). De kwaliteitsverschillen zijn omgerekend naar 
percentages, waarbij voor het verschil tussen de originele versie(!) en de 
LPC-versie(4) 100% is genomen. De helft van de yardstick is de absolute fout 
van de o-waarden (o ± ½ * yardstick). We vinden dat het weghalen van de 

16 



,; _________ __,, 
j 3 

---------------''' 
Atal 

11 
11 Schoenmakers l l 

1 • 

rartllt.ci . 

t 11 
12 

13 Bogaart 
14 

rarcut1ci : 

Figuur 3.4: Perceptieve volgorde van de drie onderzoeken: Bogaart, 

Schoenmakers en Ata/. 

faseinformatie, maar behoud van amplitudeinformatie (versie 3), bij de man
nen een geringe verslechtering van (11 ± 9)% geeft. Bij het weghalen van de 
amplitudeinformatie maar met behoud van faseinformatie (versie 2), krijgen 
we een verslechtering van (51 ± 12)% van het origineel. Bij de vrouwen vin
den we voor de versies 3 en 2 een verslechtering van respectievelijk (36± 9)% 
en (71 ± 12)%. Vergelijken we deze waarden, dan vinden we dat de versies 
met alleen faseinformatie van dezelfde perceptieve kwaliteit zijn. (de fout
gebieden overlappen elkaar) De versies met amplitudeinformatie zijn echter 
verschillend van kwaliteit. Bij de mannen treedt er een maximale verslech
tering op van 20%, terwijl bij de vrouwen de minimale verslechtering 27% 

IS. 

Ook zijn van alle 5 de verschillende zinnen de resultaten per zin voor de ver
schillende sprekers samen genomen. Voor iedere zin bleken de SCHEFFE
eisen op te gaan. De perceptieve volgorde is altijd 1-3-2-4, maar de ver
schillen blijken afhankelijk te zijn van de gesproken zin (zie Appendix E, 
(zincode.d)). Uiteraard zullen bij zinnen met veel unvoiced segmenten , en 
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Figuur 3.5: Perceptieve volgorde van de mannen-zinnen en van de 
vrouwen-zinnen. 

waar dus weinig gemanipuleerd wordt, de resultaten dichter bij elkaar liggen 
dan bij de zinnen met weinig unvoiced segmenten. 

Als slotconclusie kan nu gesteld worden dat de amplitudeinformatie in het 
LPC-residu de belangrijkste bijdrage levert aan de kwaliteit van de spraak. 
Opdat de synthetische spraak echter dezelfde kwaliteit zou bereiken als die 
van de originele spraak, moet ook faseinformatie aan het residu toegevoegd 
worden. 
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Hoofdstuk 4 

Discussie 

We hebben met dit experiment een duidelijk resultaat gekregen. We hebben 
evenals Atal gevonden dat de amplitude informatie veel belangrijker is voor 
de natuurlijkheid van de spraak dan de faseinformatie. De versies 2 en 4 

lagen bij ons net als bij Atal dicht bij elkaar, wat ook geldt voor de versies 
1 en 3. We mogen concluderen, dat de nieuwe signaalprocessing aanleiding 
geeft tot betrouwbare resultaten. Dit volgt ook uit het feit dat er goede 
pitch-manipulaties waren toe te passen. Dit pleit tevens voor de toegepaste 
convolutie-reconstructie methode. De door ons verkregen resultaten hebben 
een grotere algemeenheid dan de resultaten van Atal. Wij hebben 20 zinnen 
en 12 proefpersonen gebruikt i.t.t. Ata! die met 3 zinnen en 4 proefpersonen 
werkte. Bovendien hebben wij kunnen aantonen dat de perceptieve volgorde 
onafhankelijk is van de luisteraar, van de gesproken zin en van de spreker. 
De sterkte van voorkeur kan wel afhankelijk zijn van deze variabelen: er 
werd aangetoond dat het toevoegen van amplitudeinformatie, oftewel het 
weghalen van faseinformatie bij het origineel, een groter positief effect heeft 
bij mannelijke sprekers dan bij vrouwelijke sprekers. Dit gevonden verschil 
in mannenstemmen en vrouwenstemmen kan te wijten zijn aan het feit dat 
alle proef personen mannen waren. Het is interessant om na te gaan of er 
een correlatie is tussen het geslacht van de spreker en het geslacht van de 
proef persoon. 
Met de door ons gebruikte methode kan ook het perceptieve effect van an
dere spectrale manipulaties nagegaan worden. Een interessante manipulatie 
is bijvoorbeeld de volgende : In het gebied van 0-1 kHz de amplitude in
formatie behouden en in het gebied > lkH z de faseinformatie behouden. 
Op die manier wordt elk type informatie in dat frequentiegebied bewaard 
waar ze perceptief het belangrijkste is. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer 

combinaties mogelijk. 
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Appendix A 

De stimuli 

Tabel 1. Dit is een lijst van zinnen die gebruikt zijn voor het experiment. 

nr. zinnen zincode 
1. De bomen waren helemaal kaal. bom. 
2. Hij probeerde het nog een keer. ke. 
3. De zak zat vol oude rommel. za. 
4. Toch lijkt me dat een goed voorstel. voor. 
5. Rijden onder invloed is strafbaar. rijd. 

Tabel 2. Deze lijst werd ingesproken door de volgende personen. 

nr. spreker code. 
1. J. den Hertog .ml 
2. J. 't Hart .m2 
3. J. van Hemert .m3 
4. C .Schoenmakers .m4 
5. R. Smith .v2 
6. N. Evers .v3 
7. A. Hanssen .v4 
8. A. van Dijk .v5 

-··-----·-··------·-· 
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Tabel 3. De zinnen die in de experimenten gebruikt zijn. 

----·- --- - -- --- -- -- --

experiment A experiment B 
nr. code nr. code 
1. rijd.m2 1. ke.v2 
2. voor.m2 2. voor.m4 
3. bom.v2 3. bom.m3 
4. za.ml 4. rijd.v5 
5. voor.v5 5. za.m4 
6. rijd.v3 6. bom.v5 
7. ke.v4 7. za.v3 
8. bom.ml 8. rijd.m3 
9. ke.m4 9. voor.v2 
10. za.v4 10. rijd.ml 
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Appendix B 

Voor beelden bepaling 
pitch periode 

In de volgende figuren is de segmentatie aangegeven, zoals deze is toegepast 
bij de V-UV en UV-V overgangen. De figuren zijn gemaakt met behulp van 
het programma PLOTSEG (zie Appendix C.2). 
De segmenten die gemanipuleerd worden zijn aangegeven met een plusteken, 
en worden dus als voiced segmenten gezien. De unvoiced segmenten zijn 
aangegeven met een minteken. 
De pitchpunt-files zijn opgeslagen als (zincode).PNT(sprekerscode) 
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Appendix C 

De programma's 

C.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk van de appendix zijn de gebruikte programma's in alfabetis
che volgorde opgenomen met een korte beschrijving. Voor nadere informatie 
met betrekking tot de programma's dient U contact op te nemen met Eggen 
of Verhelst (medewerkers "horen en spraak"-groep IPO). 

AFR: 
Het programma AFR berekent het analyse filter respons van een A/P-file op 
een N-file waarin de originele spraak is opgeslagen. De resulterende N-file 
bevat het filter residu. 

ELAN: 
Programma om van een N-file de A/P-parameters te bepalen. 

EPP en PPD: 
Deze programma's worden gebruikt om de pitchpoint(PNT)-files te maken. 
De PNT-file geeft de informatie over de plaatsen van de snijpunten en of de 
segmenten voiced of unvoiced zijn. PPD kan gezien worden als een grove 
editor van de PNT-file. Met het programma EPP kan manueel de PNT-file 
gecorrigeerd worden. 

MAFAMl: 
Dit programma is in staat om het residu te manipuleren. Naar believe kan 
de amplitude of de fase of beiden kunnen gemanipuleerd worden. Het is ook 
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mogelijk om alleen van bepaalde frequentiegebieden de amplitude en/of fase 
te wijzigen. Het programma werkt pitchsynchroon en dient behalve als in
voer het residu ook een PNT-file te krijgen. In deze file staan de snijpunten 
van de segmentatie en of de segmenten als voiced of als unvoiced genomen 
moeten worden. MAFAMl manipuleert alleen de voiced segmenten. Deun
voiced segmenten worden ongewijzigd gelaten. Het gemanipuleerde residu 
wordt verkregen volgens de convolutie-reconstructie methode. 

MAFAM2: 
Als MAFAMl, maar hier wordt de KTFT-reconstructie methode toegepast. 

MAPIT: 
Met dit programma kan van een N-file waarin de originele spraak staat een 
andere versie gemaakt worden waarvan de pitchlengte veranderd is. 

SFR: 
Dit is de synthese versie van het programma AFR. 
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C.2 Plot programma's 

Tenslotte zijn er nog een aantal plotprogramma's beschikbaar om de spraak 
te bekijken ter ondersteuning van het begrip en de toegepaste signaalpro
cessing. Hier volgt een lijst van de belangrijkste plotprogramma's. Deze 
programma's dienen gedraaid te worden op een grafische monitor. 

PLOTALFA: 
Zet de gevonden o-waarden uit het scheffe programma lineair uit op een 
perceptieve kwaliteit schaal. Met dit programma zijn onder andere de figu
ren bij het hoofdstuk Experimentele opzet gemaakt. 

PLOTSEG: 
Met dit programma kan de segmentatie van een signaal op het scherm van 
een grafische terminal getekend worden. Tevens wordt van ieder segment 
vermeldt of het voiced of unvoiced is en hoelang het is. Men dient behalve 
het te bekijken signaal, zoals bijvoorbeeld het origineel of de versie met am
plitude gewijzigd, ook de PNT-file mee te geven. Hiermee zijn onder andere 
de figuren van Appendix B gemaakt. 

PLOTRES: 
Doet hetzelfde als PLOTSEG maar dan op het residu. Dit programma 
vraagt ook nog naar een schalingsfactor x. 

PLOTTEK2: 
Dit programma werkt hetzelfde als MAFAMl maar is uitgebreid met een 
aantal plotfuncties. Het laat per segment het origineel met bijbehorende 
amplitude en fase signaal zien op het scherm. Evenals het gemanipuleerde 
signaal met amplitude- en faseinformatie. Dit programma is gebruikt om te 
bekijken of de juiste segmentatie wijze is toegepast en of er door de mani
pulaties geen rare effecten optreden. 

27 



Appendix D 

Resultaten uit SCHEFFE 

D.1 Foutenanalyse 
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Tabel 1. In deze tabel zijn de waarden met betrekking tot de fouten die op 
kunnen treden uit SCHEFFE opgenomen. 

zincode main eff ects dev. from sub. i Ordereffect cochranfac. 1 

1 Pl < 0.05 P2 > 0.05 1 p3 > 0.05 fac. < 0.2053 

bom.ml 0.0 0.219 0.283 0.132 
bom.m3 0.0 0.694 0.080 0.175 
bom.v2 0.0 0.731 0.084 0.152 
bom.v5 0.0 0.451 0.023 0.126 
ke.m4 0.0 0.509 0.495 0.158 
ke.v4 0.0 0.805 0.048 0.148 
ke.v2 0.0 0.418 0.262 0.146 
voor.m2 ' 0.0 0.786 1 0.0002 0.220 
voor.m4 ; 0.0 0.027 0.434 0.126 
voor.v2 0.0 0.078 1 0.929 0.147 
voor.v5 0.0 0.639 1 0.648 0.163 

1 

za.ml 0.02 0.930 i 0.159 0.141 
za.m4 1 0.0 0.325 ! 0.021 0.148 

1 

za.v3 1 0.0 0.800 0.192 0.143 
za.v4 i 0.0 0.547 0.0008 0.108 
rijd.ml 0.0 0.688 1 0.235 0.158 
rijd.m2 0.0 0.696 t 0.450 0.195 
rijd.m3 0.0 0.146 

; 
0.488 0.111 

rijd.v3 0.0 0.161 0.455 0.144 
rijd.v5 l 0.0 0.341 i 0.974 0.129 

~~ 
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Tabel 2. In deze tabel zijn de waarden met betrekking tot de fouten die 
op kunnen treden uit SCHEFFE opgenomen. Dit is voor de proefpersonen 
individueel. 

naam --7 main effects -j clev. from sub. -j- Ordereffect-] cochranfac. 
1 Pl <0.05 P2 >0.05 ! p3 >0.05 fac.< 0.1937 

R.Collier 0.0 0.857 1 0.000 0.158 1 

R.Deliege 0.0 0.161 0.349 0.125 
J.t'Hart 0.0 0.071 0.015 0.189 
D.Hermes 0.0 0.378 0.156 0.152 
L.Tenbosch 0.0 0.997 0.271 0.149 
J.Terken 0.0 0.275 0.441 0.112 
R. Verhoeven 0.0 0.701 0.001 0.178 
N.Versfeld 0.0 0.503 0.637 0.130 
L.Vogten 0.0 0.273 0.000 0.158 
W. Wagenaars 0.0 0.280 0.315 0.202 
R.Waterham 0.0 0.774 0.108 0.137 
L.Willems 1 0.0 0.391 0.025 0.119 

1 
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D.2 Resultaten 

Tabel 3. De alphawaarden van de stimulus zinnen met bijbehorende yard
stick . 

nr. zincode Y-stick 01 1 02 03 04 

1. bom.ml 0.2811 -0.68isl-o.1042 -0.4167 1.000 
2. bom.m3 0.2701 -0.4375 1 0.2188 -0.3333 0.5521 
3. bom.v2 0.2701 -0.7604 1 0.2500 -0.2292 0.7396 
4. bom.v5 0.2727 -1.0208 1 0.5104 -0.2813 0.7919 
5. ke.m4 0.2995 -0.3542 1-0.1979 -0.1875 0.7396 
6. ke.v4 0.247 -0.7500 , 0.3958 -0.3229 0.6771 
7. ke.v2 0.2950 -0.3542 1 0.1146 -0.2500 0.4896 
8. voor.m2 0.3198 -0.6771 0.3646 -0.5938 0.9063 
9. voor.m4 0.1960 -0.4375 0.1563 -0.4375 0.7188 
10. voor.v2 0.3022 -0.6458 : 0.1563 0.0938 0.3958 

: 

ll. voor.v5 0.2877 -0.6146 0.2292 -0.2604 0.6458 
------ --- ~-- -~---1 - - --- ----- ·- - -··· 

12. za.ml 0.3090 -0.2083 , 0.0521 -0.0938 0.2500 
13. za.m4 0.2605 -0.2708 • 0.0938 -0.2083 0.3854 
14. za.v3 0.2822 -0.5521 ! 0.0938 -0.2188 0.6771 

1 

15. za.v4 0.2716 -0.5625 1 0.1771 -0.2917 0.6771 
16. rijd.ml 0.2886 -0.4479 0.0521 -0.3125 0.7083 
17. rijd.m2 0.3488 -0.5417 : 0.2292 -0.5417 0.8542 
18. rijd.m3 0.2309 -0.5625 ; 0.1042 -0.2708 0.7292 
19. rijd.v3 0.3022 -0.9583 : 0.3646 -0.1979 0.7917 
20. rijd.v5 0.2966 -0.7396 . 0.3438 -0.1979 0.5380 
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Tabel 4 alpha-waarden voor de mannen en vrouwen zinnen. 

! Y-stick a1 ' a2 
1 

Ckg Ck4 

mannen 0.094 -0.4625 0.1177 i -0.3396 0.6844 
0.093 -0.6958 1 0.6479 vrouwen 0.2635 i -0.2156 

samen 0.067 -0.5792 0.1906 i -0.2776 0.6661 

Tabel 5 /n deze tabel staan de resultaten van iedere zin. De perceprieve 
volgorde van de vier versies is hier gegeven. Een * betekent dat de ver
schillen niet significant zijn . 

-- - -- - - ----·---- ----· - ------- . ·--- ----------

1 
goede zinnen slechte zinnen 

f---

Perc. volgorde' 
-··--·-~- --- --··- ------··- - -·-- -

1 zincode zincode Perc. volgorde 
bom.ml 1 *3-2-4 bom.v2 1-3-2-4 1 

bom.m3 1 *3-2-4 bom.v5 1-3-2-4 
ke.m4 1 *2*3-4 ke.v2 1 *3-2-4 
ke.v4 1-3-2-4 voor.v2 1-3*2*4 
voor.m2 1 *3-2-4 voor.v5 1-3-2-4 
za.ml 1*3*2*4 rijd.m3 1-3-2-4 
za.m4 1 *3-2-4 (reserve) 
za.v3 1-3-2-4 voor.m4 1 *3-2-4 1 

1 

1 *3-2-4 rijd.v3 
: 

za.v4 1-3-2-4 1 

rijd.ml 1 *3-2-4 1 

rijd.m2 3*1-2-4 ! ! 

rijd.v5 1-3-2*4 i 
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Appendix E 

De a-waarden in figuren 

Hierin zijn de figuren opgenomen waarin de a-waarden van iedere zin op 
een perceptieve kwaliteitschaal zijn uitgezet. De kwaliteit neemt af van 
links naar rechts. Ook zijn de a-waarden uitgezet van de 5 verschillende 
zinnen waarbij de antwoorden van alle verschillende sprekers bijelkaar zijn 
opgeteld. Deze staan onder (zincode).d 
De a-waarden van de proefpersonen zijn ook in figuren gezet. 
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Appendix F 

Antwoordformulier en 
instruktie 
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INSTRUKTIE 

In dit experiment, dat ongeveer een half uur zal duren, krijgt U een aantal 
verschillende synthetische spraakstimuli te horen;in totaal vier versies van 
tien verschillende zinnetjes. Sommige zinnen hebben dezelfde inhoud maar 
worden door een ander persoon uitgesproken. 
Doel van het onderzoek is om LPC-spraak te verbeteren. U krijgt telkens 
eerst de vier versies van een zin te horen. Deze proefstimuli behoeft U 
niet te beoordelen; ze zijn slechts ter oriëntatie. Hierna worden de stim
uli steeds paarsgewijs aangeboden. Op het antwoordformulier kunt U dan 
telkens aangeven welke van de beide versies U de voorkeur geeft. U kunt 
U oordeel in de volgende gradaties aangeven : 

-2: versie 1 duidelijk beter 

-1: versie 1 iets beter 

0: geen voorkeur 

1: versie 2 iets beter 

2: versie 2 duidelijk beter 

In totaal worden telkens 12 paren aangeboden, van elkaar gescheiden door 
een korte pieptoon. Na het beluisteren van een paar heeft U steeds ongeveer 
drie seconden om U antwoord te omcirkelen. Daarna klinkt de genoemde 
pieptoon en komt het volgende paar. Nadat we alle 12 gehad hebben, wor
den op dezelfde wijze weer 4 proefstimuli en 12 paren aangeboden; nu van 
een andere zin en uitgesproken door een andere spreker. Dit gaat zo door 
tot we alle tien zinnen gehad hebben. 

Veel succes 



ANTWOORDFORMULIER 

Naam proefpersoon : 

Geoefend spraakluisteraar ? (J /N) : 

Datum experiment : 

Nummer experiment: 

lange piep 
4 proefstimuli spreker 1 
lange piep 
lange piep 

l+- -2 

paarvergelijking 1 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 2 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 3 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 4 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 5 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 6 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 7 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 8 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 9 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 10 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 11 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 12 -2 -1 0 1 2 

lange piep 

- zie volgende pagina -



lange piep 
4 proefstimuli spreker 10 
lange piep 
lange piep 

1 +-- -+ 2 

paarvergelijking 1 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 2 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 3 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 4 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 5 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 6 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 7 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 8 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 9 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 10 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 11 -2 -1 0 1 2 
paarvergelijking 12 -2 -1 0 1 2 

lange piep 

einde experiment 

Vraag : kon u de stimuli identificiëren ? 
(d.w.z. wist u bij het aanhoren van een bepaalde paarvergelijking, met 
welke 2 versies u te maken had ?) 

Eventuele verdere opmerkingen : 


