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Samenvatting 

Dit verslag gaat over de stage, die in de afgelopen maanden gedaan is bij 
de Akofon-groep van het IPO. Doel was de invloed te onderzoeken, die 
amplitude- en fase-fouten in de excitatiefunktie hebben bij de synthese van 
spraak . Met een door Atal(79) beschreven methode is de excitatiefunktie 
(het residu) op 4 verschillende manieren gemanipuleerd. De kwaliteit van 
deze spraakversies is geëvalueerd in een perceptief experiment. Het blijkt 
dat het een combinatie van fase en amplitude moet zijn , die de kwaliteit 
van de spraak kan verbeteren . Verder zien we dat de resultaten van het 
experiment sterk per spreker en per gesproken zin verschillen. 
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1 Inleiding. 

In de akoestisch-fonetische ('akofon-')groep op het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek in Eindhoven (IPO) vindt onder andere onderzoek plaats naar 
de waarneming en synthese van spraak. Zo is er een systeem ontwikkeld, 
waarmee natuurlijke spraak op een zuinige manier m.b .v. een beperkt aan
tal parameters gecodeerd kan worden . De zo ontstane code kan dan weer 
gebruikt worden om een spraakuiting te genereren. De bepaling van deze 
parameters gebeurt met een optimaliseringstechniek, die Linear Predictive 
Coding genoemd wordt. Bij het analyseren van spraak op deze manier 
blijft een restfout over, het residu. Dit residu bevat nog amplitude- en fase
informatie, die normaal gesproken niet wordt gebruikt bij de resynthese van 
spraak . Door nu toch (een deel van) die informatie te gebruiken in het 
syntheseproces zal de natuurlijkheid van de synthetische spraak beïnvloed 
kunnen worden . 

Stage-opdracht was de invloed te onderzoeken, die deze alternatieve 
manier van spraaksynthese kan hebben op de natuurlijkheid van spraak. 

De opbouw van dit verslag is als volgt : in hoofdstuk 2 wordt de werking 
van het genoemde spraaksysteem beschreven. In hoofdstuk 3 komen de ma
nipulaties, die we ter verbetering van de spraakkwaliteit hebben uitgevoerd 
aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt vermeld op wat voor wijze we die hebben 
getest. Deze experimenten worden dan afgesloten met enkele konklusies in 
hoofdstuk 5. 
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2 Analyse en resynthese van spraak. 

2.1 Natuurlijke spraak - het bron-filtermodel 

Eerst bekijken we hoe natuurlijke spraak ontstaat. Om het fysische principe 
van de spraakvorming te beschrijven is een vereenvoudigd model ontwikkeld: 
het bron-filtermodel. We onderscheiden in dit model een geluidsbron, waar
door het brongeluid wordt opgewekt en een filter, waarmee dat brongeluid 
wordt gekleurd. Er zijn in normale spraak twee typen brongeluiden. Ten 
eerste het geluid, dat ontstaat door het trillen van de stembanden en ten 
tweede ruisgeluiden die in de mondholte ontstaan doordat de luchtstroom 
uit de longen door een sterke vernauwing wordt geperst. Bij het maken 
van klinkergeluiden en van stemhebbende medeklinkers als m, n, j en w 
komt het brongeluid van de stembandtrillingen, terwijl bij medeklinkers als 
f, s, p en t het brongeluid een ruisgeluid is. Het filter dat zorgt dat het 
spraakgeluid het gewenste timbre of 'kleur' krijgt, wordt gevormd door dat 
deel van het spraakkanaal, dat zich tussen de geluidsbron en de buitenlucht 
bevindt. Het filter dat gevormd wordt door het spraakkanaal werkt als 
een resonator; bepaalde frekwenties worden door het filter versterkt; andere 
worden verzwakt. Dit is fig.l schematisch weergegeven. Daar komt nog bij 
het effect van de uitstraling aan de mondopening. Het eindresultaat is het 
spectrum van het spraaksignaal. We zien de herhalingsfrekwentie Fo van de 
stembandtrilling terug in de afstand tussen de boventonen in het spectrum; 
ze liggen verder uit elkaar naarmate de grondtoon een hogere frekwentie 
heeft. 

_!_ 

aîMJ\NV\N\ 
gol!vorm bron 

-f 
spectrum 

bron 

-f 
werking 
akoestisch 

ftlter 

golfvorm sproei. 

- -f f 
u1tstral1ng spectrum 
mondopening spraak 

Fig. 1. Schematische voorstelling van het tot stand komen van klinkergeluid 
volgens de bron-filtertheorie van spraakproduktie. 
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Het effekt van de filterende werking van het spraakkanaal zien we vooral 
terug in de plaatsen van de pieken in de spectrale omhullende, de formanten 
genoemd. Deze plaatsen hangen samen met de vorm van het akoestisch 
filter. 

2.2 Synthese van spraak. 

In een spraaksynthesesysteem wordt de natuurlijke spraakproduktie als volgt 
nagebootst . In het bron-filtermodel wordt de resulterende overdrachtsfunk
tie gegeven door het produkt van de afzonderlijke bijdragen . Omdat die 
lineair en onafhankelijk zijn mogen we die als een geheel opvatten, waarmee 
een eenvoudig spraaksynthesesysteem ontstaat zoals weergegeven in Fig. 2. 
Hierin neemt één (hogere orde) filter de volgende bijdragen voor zijn reken
mg: 

1. het effekt van de afnemende amplitude van de hogere harmonischen 
van de stembandtrilling, overeenkomend met (voor stemhebbende klanken) 
een overdrachtsfunktie die een spektrale helling vertoont van -12 dB/ okt. 

2. het effekt van de variabele akoestische eigenschappen van het spraakkanaal. 

3. het effekt van de uitstraling aan de mondopening, overeenkomend met 
een spektrale helling van +6 dB/okt. 

F0 WV G 

:[~~J--
:1 ruis t--- 1 
L------ -------' 

bron 

F282 ••• Fk9k 

--)-r: luld-

i'/~ spreker 
1 1 
L------- - __ ..J 

filter 

Fig. 2. Vereenvoudigd bron-filtermodel voor de produktie van spraakgeluid. 
Het bronsignaal wordt bepaald door drie parameters: de herhalings
frekwentie Fo van de impulsen, de stemhebbend/stemloosparameter 
V /UV en de amplitudeversterkingsfaktor G. Het filter is samengesteld 
uit een cascade van 2e orde deelfilters. De parameters van ieder filter 
zijn aangeduid met afstemfrekwentie F" en bandbreedten B1: 



In dit (sterk vereenvoudigde) bron-filtermodel heeft daarmee het bronsignaal 
altijd een vlak, 'wit', energiespectrum, dat bij stemhebbende klanken uit 
een periodieke impuls met herhalingsfrekwentie Fo bestaat en bij stemloze 
klanken uit witte ruis. In de tijd wordt het bronsignaal gespecificeerd door 
drie parameters: ruisbron of periodiek bron (V /UV); de herhalingsfrekwentie 
Fo van de impulsen ,in geval van periodieke spraak, en de versterkingsfaktor 
G, waarmee de amplitude van de impulsen of de ruis versterkt wordt. Voor 
het filter is hier gekozen voor een cascade van 2e orde deelfilters waarbij 
ieder tweede-orde filter een formant voor zijn rekening kan nemen . Als we 
het spraakgeluid specificeren in een frekwentiegebied tot 5 kHz dan zijn er 
tenminste 5 filters nodig en dus in totaal 10 filterparameters, 5 afstemfrek
wenties en 5 bandbreedten.De aldus geschetste spraaksynthetisator heeft dus 
13 parameters nodig. In de praktijk blijkt het goed te werken wanneer we de 
waarden van deze 13 parameters om de 10 ms veranderen. De parameters 
kunnen verkregen worden door de analyse van natuurlijke spraak. In de 
volgende paragraaf zal deze analyse worden besproken. 

2.3 Analyse van spraak - het LPC-residu 

Om op een natuurlijk spraaksignaal bewerkingen te gaan uitvoeren met 
behulp van een computer, moet allereerst het spraaksignaal worden gedigi
taliseerd. Het wordt daartoe low-pass gefilterd tot een frekwentie van 5 kHz, 
vervolgens bemonsterd met een frekwentie van 10 kHz zodat alle frekwenties 
tot 5 kHz nog tot hun recht komen, en gekwantiseerd op een gehele waarde 
tussen -2047 en +2048 (12 bits). Voor de bewerkingen in de computer kun
nen we nu verder de signalen beschouwen als tijdreeksen van signaalwaarden. 

De filter- en bronkarakteristieken worden onafhankelijk van elkaar uit 
het spraaksignaal geëxtraheerd. De extractie van de filterkarakteristieken 
gebeurt in een analysevenster van 250 bemonsteringen (25 ms spraak) dat 
steeds 100 bemonsteringen (10 ms) opschuift. De opeenvolgende vensters 
overlappen elkaar dus met 15 ms. Het venster is zo groot gekozen dat het 
altijd meer dan één periode van het brongeluid bevat, maar anderzijds zo 
klein dat het de variaties in de tijd van de spraakparameters niet te veel 
wegmiddelt. Vóór de analyse van het signaalsegment in dat venster, wordt 
het vermenigvuldigd met een zg. Hamming-venster, om schadelijke effecten 
tengevolge van het abrupte begin en einde te vermijden. 

Duiden we in het eerder genoemde spraaksysteem de uitgang van de bron 
aan met U(/) en de filteroverdracht met 0(/) dan wordt in het frekwen-
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tiedomein het gesynthetiseerde spraaksignaal beschreven door : 

S(/) = U(/) · 0(/) (1) 

Bij de analyse van een natuurlijk spraaksignaal s(t) (fig . 3a) in de 13 param
eters gaat het er eigenlijk om het spectrum S(/) van het signaal (fig. 3b) 
te ontleden in de 2 factoren van het model (fig . 3c-d) : een overdrachtsfunk
tie 0(/) van het filter 0 en een reeks equidistante frekwentiekomponenten 
van gelijke sterkte, dan wel een witte ruisspektrum, U(f) . Daar U(/) reeds 
gegeven is door het model is het filter te bepalen door te stellen dat 

0(/) = S(/) 
0(/) 

(2) 

De LPG-techniek (LPC = Lineair Predictive Coding), is een methode, die 
hiervanuit gaat. 

s(tJ 

f 
Off) 

1 
0 10 20ms 

-t 

S(f) 
_, 

f U(f) 

20d81 t 
_, 

0 1 2 3 4 5kHz _, 

Fig. 3. Het analyseprobleem in het frekwentiedomein : het spectrum (b) 
van een natuurlijk spraaksignaal (a) te ontleden in de factoren van het 
synthesemodel ( c,d) . De vertikale schaal in ( a) is lineair, die in (b) 
en (c) is logaritmisch . De analyse wordt in feite uitgevoerd met een 
digitale computer in het tijdomein. 
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Men hanteert bij deze methode het model van fig. 4 voor het filter 0. De 
filterwerking wordt verkregen door terugkoppeling van het uitgangssignaal 
Bn via de 'predictor' P op de ingang, zoals zichtbaar in fig. 4. Aan de 
uitgang van P verschijnt het signaal Bn dat een lineaire combinatie is van 
Bn-1,Bn-2, ·· -Bn-10: 

10 

Bn = La;Bn-; 
j=l 

Voor het uitgangssignaal geldt nu volgens fig. 4: 

(3) 

(4) 

Met deze lineaire relatie kan men dus een uitgangssignaalwaarde voorspellen 
uit de ingangswaarde van dat ogenblik en de 10 voorafgaande uitgangswaar
den; vandaar de naam van de methode. Van deze eigenschap maakt men 
gebruik om, zonder kennis van de bron, de coëfficiënten a1, ... , a10 van P 
zo goed mogelijk te bepalen: men berekent met de methode van de kleinste 
kwadraten die waarden van a 1 tot en met a10 die de beste aanpassing geven 
van Bn aan de werkelijke signaalwaarde Bn (zie fig. 5), voor alle monster
voorspellingen in het venster. Aangezien s11 de eerste voorspelling is, zoekt 
men dus naar de waarden van ai, waarvoor 

250 

E = L (sn - Bn) 2 (5) 
n=ll 

minimaal is . Het signaal en = Bn - Bn is het foutsignaal dat overblijft bij 
de volgens deze methode berekende filtercoëfficiënten. Dit signaal wordt 
het LPC-residu genoemd en heeft een bijzondere betekenis. Wanneer we 
namelijk dit signaal opslaan, en later bij de spraaksynthese aan het filter 
toevoeren in plaats van het signaal gun dan zal het gesynthetiseerde signaal 
Bn fysisch gelijk worden aan het signaal Bn (zie fig . 5). 

Voor een beschrijving van de extraktie van de bronkarakteristieken, die 
voor ons van minder belang zijn wordt verwezen naar 't Hart e.a. (81/82) 
en Vogten (83) 
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Fig. 4. Model voor het filter O als een digitaal filter van de 10e orde. De 
filterwerking komt tot stand door terugkoppeling van het uitgangssig
naal Sn op de ingang via de predictor P, die wordt gekarakteriseerd 
door de 10 coëfficiënten a1 ... a10-

... 
s,,-s,, ♦ 

Sn 

... 
Sn 

Fig. 5. Bepaling van de coëfficiënten van de predictor P voor elk analysev
enster van 25 ms. natuurlijke spraak . Het bemonsterde spraaksignaal 
8n wordt aan de predictor toegevoerd en het door P voorspelde signaal 
Bn wordt ervan afgetrokken. De gezochte waarden van de coëfficiënten 
zijn die waarvoor (sn - Bn)2 , gesommeerd over het hele analyseven
ster, minimaal is .De gevonden waarden voor a1 tot en met a10 worden 
vervolgens omgerekend in formantfrekwenties en -bandbreedten. 
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3 Manipulaties met het LPC-residu. 

3.1 Inleiding - het werk van Atal 

Ofschoon de LPC-techniek ons in staat stelt synthetische spraak te genereren 
van hoge kwaliteit, heeft de spraak in het analyse-resyntheseproces toch 
een deel van zijn natuurlijkheid verloren . Nu wordt in het algemeen de 
kwaliteit van synthetische spraak bepaald door een groot aantal faktoren . 
Zo is het menselijk gehoor erg gevoelig voor V /UV-fouten en fouten in de 
frekwentie van de grondtoon bij stemhebbende spraak . De natuurlijkheid 
van de synthetische spraak blijkt echter ook na handmatige korrektie van 
deze fouten te wensen over te laten. Trouwens, deze fouten treden lokaal in 
het totale spraaksignaal op, terwijl de onnatuurlijke klank over een gehele 
spraakuiting aanwezig blijft. 

In een poging een oorzaak voor deze onnatuurlijkheid te vinden bekijken 
we nog eens de LPC-spraaksynthese. Het bron-filtermodel zoals weergegeven 
in fig . 2 van hoofdstuk 2 is in feite een LPC spraaksynthetisator. De 
excitatie-funktie heeft hier altijd een vlakke spektrale omhullende. De mo
mentane spektrale omhullende van het uitgangssignaal wordt dus alleen 
bepaald door de eigenschappen van het filter. 

10 
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fig. 6. LPC spectrale omhullende (gestippeld) en het korresponderende Fourier

spektrum van het spraaksegment. 
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(let op: dit filter representeert niet alleen de formanten, maar ook de -
12 dB/okt van de stembandtrilling en de +6 dB/okt van het stralingsef
fekt.) Figuur 6 geeft een vergelijking tussen de LPC-omhullende en het 
spektrum van het spraaksignaal. We zien dat de LPC-omhullende het 
Fourier-spektrum van de originele spraak goed volgt, maar toch op bepaalde 
punten in het spektrum verschillen vertoont . Ook in het fasespektrum tre
den verschillen op. Nu beweert Ata) (79) dat, ofschoon het menselijk oor 
relatief ongevoelig is voor faseverschuivingen wel de tijdsvertragingen, die 
door deze faseverschillen worden geïntroduceerd, voor de menselijke per
ceptie een belangrijke rol spelen. Om nader te onderzoeken wat perceptief 
de uitwerking is van het ontbreken of afwijken van bepaalde amplitude- of 
faseinformatie in het spektrum van de LPC-spraak heeft Ata) de fase- en 
amplitude-eigenschappen van de bronfunktie veranderd, en bekeken wat de 
invloed hiervan was. Het LPC-residu, dat we verkregen door inverse filter
ing van het originele spraaksignaal kan als ingangssignaal dienen voor het 
synthesefilter. Spraak, die op deze manier gesynthetiseerd is, is niet alleen 
perceptief maar ook fysisch ononderscheidbaar van originele spraak. 

Laten we dit residu eens nader bekijken: voor stemhebbende spraak is 
het residu periodiek met de frekwentie van de grondtoon; voor stemloze 
spraak is het residu een ruissignaal. De fourier-getransformeerde van het 
residu van een stukje stemhebbende spraak bevat dan ook een komponent 
Fo (= de frekwentie van de grondtoon) en een groot aantal boventonen . 
Iedere boventoon heeft zijn eigen amplitude ok en fase <l>k- Deze fourier
representatie van het residu stelt ons in staat op doorzichtige wijze het 
residu te manipuleren en zo diverse excitatiefunkties te verkrijgen voor het 
synthesefilter. Zo kunnen we bijvoorbeeld alle o's gelijk maken aan hun 
gemiddelde waarde en alle </>'s gelijk aan nul. We verkrijgen dan het fourier
spektrum van een pulsfunktie; met andere woorden de met deze bronfunktie 
gegenereerde spraak is de bekende LPC-spraak. Het is dus mogelijk om, 
door wijzigingen aan te brengen in het fase- en/of amplitudespektrum van 
het residu de invloed hiervan op het spraaksyntheseproces te bekijken. 

Ata) (79) voerde manipulaties uit op een stukje residu ter lengte van een 
pitch-periode. Er werd gesneden op de laatste nuldoorgang voor de grote 
piek, die in iedere pitch-periode in het residu een keer voor blijkt te komen1 . 

Met het aldus verkregen Fourier-spektrum verrichte hij diverse manipulaties 
om zo een groot aantal verschillende excitatiefunkties te verkrijgen. Ook het 

1Dit gaat uiteraard alleen op voor de stemhebbende gedeelten . In de veronderstelling 
dat de onnatuurlijkheid niet of nauwelijks naar voren komt bij de synthese van stemloze 
,tukken, worden deze stukken steeds onaangetast gelaten. 
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originele residu, dat dus de originele spraak als gevolg heeft, maakte deel 
uit van de verzameling funkties, evenals de gebruikelijke pulsen-bron, die 
LPC-spraak veroorzaakt. Zo gebruikte hij 3 amplitude-voorwaarden : 

1. alle Ok 's origineel 

2. alle Ok 's gelijk 

3. gemiddelde van 1 en 2 

en 6 fase-voorwaarden: 

l. alle tl>k 's nul. 

2. konstante tl>k voor alle k's gelijk aan de gemiddelde tj,0 

3. variabele t/>k voor alle k's gelijk aan t/>o 

4. t/>k gegeven volgens vast patroon (als in fig . 7.) 

5. t/>o origineel, de overige tl>k's volgens vast patroon (als in fig. 7.) 

6. alle t/>1,: 's origineel 

08 
;:; 

l 
04 

tlä 
G 0 .,J 

l!I 

i -04 

-080 10 zo ,0 40 
HARMOHIC,._...,. 

fig. 7. Het door Atal (79) gebruikte fase vs harmonischen
nummer verband. 

Amplitude-konditie 1 in kombinatie met fase-konditie 6 laat het residu on
aangetast en levert dus de originele spraak; amplitude-konditie 2 met fase
konditie 1 levert de bekende LPC-spraak . Atal heeft al deze versies getest. 
Hij vroeg 4 proefpersonen om de 18 verschillende versies voor 3 verschillende 
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zinnen te rangschikken op een perceptieve schaal met uiteinden O =LPC
spraak) en 6 (=orig . spraak). Het resultaat van deze test is weergegeven in 
fig . 8. Hieruit blijkt dat 

• fase-informatie minder belangrijk is dan amplitude-informatie; 

• voor de natuurlijkheid het vaste fase vs harmonischen-nummer (versie 
4) goed voldoet. 

PHASE 
COl<OI T10N 
ORIGIML 6 
PHASE 

2 

0 t 2 J 4 S 6 

SL8JECTM QUolLJTY lMtllTIWl'Y I.NTS 1 

fig. 8. Subjektieve beoordeling van de door Atal gegenereerde 
spraakuitingen. 

3.2 Programma's op het IPO 

Ook wij wilden een soortgelijk experiment gaan uitvoeren op het IPO, met 
als voornaamste verschil met Ata) dat wij meer dan 1 spreker en meer dan 2 
zinnetjes wilden testen . Nu is op het IPO een uitgebreide programmabiblio
theek aanwezig om spraak te manipuleren, het LVS. Verder zijn twee soft
warepakketten beschikbaar, die speciaal ontwikkeld zijn om bewerkingen op 
het residu uit te voeren . Deze zullen hierna kort besproken worden. 

3.2.1 programmapakket van Eggen 

Dit pakket bestaat uit 4 programma's, die in samenwerking met twee pro
gramma's uit het LVS-pakket (AFR en SFR) het mogelijk maken synthe
tische spraak te genereren met een afwijkende bronfunktie. Er wordt uit
gegaan van het residu, dat m.b.v. de bestaande programma's kan worden 
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verkregen en van de file met de originele spraak. Het programma PSAN 
deelt het spraaksignaal in stukjes ter grootte van een pitch-periode. Deze 
snijmomenten worden opgeslagen in een aparte file, de zogenaamde PSA
file. Het programma PANEDT laat op een grafisch computerscherm het 
spraak-signaal zien met de snijmomenten en biedt de mogelijkheid om hand
matig die snijmomenten nog te verleggen . De programma's MAN en PLOT 
tenslotte, die als invoer het residu en de PSA-file hebben, manipuleren het 
residu, op een van de volgende manieren : 

versie f asespektrum amplitude-spektrum 
1 blijft orig. blijft orig. 
2 blijft orig. constant over hele spektrum. 
3 nul over hele spektrum blijft orig . 
4 nul over hele spektrum constant over hele spektrum 

Dit alles gebeurt in het frekwentiedomein. Fourier-transformatie en inverse 
Fourier-transformatie vindt plaats met behulp van een DFT-algorithme 2 • 

Enig verschil tussen de twee laatstgenoemde programma's was dat het tweede 
als extra grafisch liet zien wat er gebeurde. 

3.2.2 programmapakket van van Hemert 

Dit bestaat uit twee programma's, WSS en WSA, die het volgende doen: 

WSA berekent de DFT van een signaal, in ons geval het residu. 
input: residu 
output: DFT van het residu 

WSS synthetiseert spraak met als bronfunktie niet de gebruikelijke bron 
maar een signaal, dat wordt berekent uit de in te voeren DFT van een 
residu . Deze funktie wordt, voordat hij wordt teruggetransformeerd 
en aan het synthesefilter toegevoerd eerst op een van de vier manieren 
gemanipuleerd, die reeds bij het andere programmapakket zijn ge
noemd. Het aldus verkregen tijdsignaal wordt als excitatie gebruikt 
voor het synthesefilter. We verkregen zo dus 4 kwalitatiefverschillende 
spraakuitingen, uitgaande van een residu . 

Het residu wordt in dit programmapakket in vensters gesneden ter grootte 
van een pitch-periode, zonder dat handmatige controle of correctie mogelijk 

2DFT 1ta.a.t voor Discrete Fourier Tra.naform 
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is. De lengte van het analysevenster wordt dus steeds aangepast . De ligging 
van het venster is arbitrair, dit i.t.t. het programmapakket van Eggen, waar 
de ligging van het analysevenster expliciet bepaald wordt (pitch-synchroon). 

3.3 Uiteindelijke keuze. 

Er moest een keus gemaakt worden tussen de 2 beschreven programma
pakketten. In eerste instantie ging onze voorkeur uit naar het eerste pro
grammapakket (Eggen), omdat dan in navolging van Ata) (79) de mani
pulatie pitch-synchroon plaats kon vinden. Om een gefundeerde keuze te 
kunnen maken werd bestaand spraakmateriaal gebruikt om beide pakketten 
te testen. Zo werden 4 zinnetjes, 2 uitgesproken door mannelijke sprekers 
en 2 uitgesproken door vrouwelijke sprekers achtereenvolgens bewerkt met 
beide pakketten: 

l. LPC-analyse 

2. bepaling van het residu 

3. bepaling van de fourier-getransformeerde (FT) 

4. 4 manipulaties op de FT van het residu 

5. uitrekenen van de inverse FT 

6. spraak synthetiseren met de 4 inverse FT-funkties als bronsignalen 

Van iedere zin hadden we nu dus 8 versies, 4 voor elk programmapakket. 
Kritisch beluisteren en vergelijken leverde de volgende konklusies: 

• Het programmapakket van Eggen gaf soms bijgeluiden, die werden 
veroorzaakt door fouten in het snijden van de pitch-periodes. 

• De specifieke hoorbare verschillen tussen de vier versies onderling waren 
bij de beide programmapakketten gelijk. 

• In de gevallen van de vrouwelijke sprekers was het snijden van de 
pitchperiodes erg tijdrovend. De programma's PSAN en PANEDT 
zouden aangepast dienen te worden. Het niet opgelijnd werken was in 
dit geval veel sneller . 

Naar aanleiding van bovengenoemde overwegingen werd besloten met het 
programmapakket van van Hemert te gaan werken. 
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4 Experimenten. 

4.1 Inleiding 

In navolging van Atal werd een experiment opgezet waar de luisteraars 
spraakuitingen kregen aangeboden, die gerealiseerd waren door het LPC
filter aan te sturen met verschillende excitatiefunkties. Hoofddoel was de 
invloed van amplitude- en fasefouten in de LPG-methode in het algemeen 
te bekijken. Wij hebben de volgende 4 residu-versies gebruikt. 

fase amplitude 
versie 1 org org 
versie 2 org constant 
versie 3 0 org 
versie 4 0 constant 

Acht sprekers spraken ieder 5 zinnen in, in de akofonstudio op het IPO. De 
zo verkregen spraaksignalen werden met behulp van een Sony PCM-recorder 
digitaal vastgelegd op videoband. De 40 verschillende zinnetjes werden met 
het geselecteerde programmapakket bewerkt (zie hfdst. 3). Zo verkregen 
we dus van iedere zin 4 verschillende versies. Na beluistering van alle 160 
zinnen werd duidelijk dat het waarschijnlijk niet verstandig zou zijn om aan 
de diverse proefpersonen eenvoudigweg voor iedere spraakuiting een schaal
oordeel te vragen. De verschillen tussen de versies 2 en 3 waren namelijk 
soms zeer klein. Gezocht moest dus worden naar een betrouwbare manier 
van testen, die ook kleine verschillen aan het licht kan brengen. 

4.2 Paarsgewijze vergelijking en de methode van Scheffé. 

Omdat het bij dan weer kleine en dan weer grotere verschillen erg moeilijk 
is voor proefpersonen om een relevant schaaloordeel te geven werd gekozen 
voor de testmethode van de paarsgewijze vergelijking. Op het IPO is een 
programmapakket ontwikkeld, genaamd 'SCHEFFE', dat de resultaten uit 
een dergelijke test kan verwerken en tevens de uitslag test op betrouw
baarheid en eventuele afwijkingen. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van dit programmapakket . Voor een uitvoeriger beschrijving zie Damen 
{88). 
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Allereerst enkele begrippen en tekens. We gaan er vanuit dat er m items 
zijn, en dus kunnen we M = ½m(m - 1) paren vormen. Bieden we die in 
beide volgorden aan (dus zowel eerst i, danj als eerstj, dan i) dan hebben we 
dus 2M paarvergelijkingen. Verder wordt met Xij/c bedoeld de voorkeur voor 
item i boven itemj door persoon k, indien eerst stimulus i wordt aangeboden. 
Zijk wordt beschouwd als het resultaat van 4 componenten : 

1. de algemene voorkeur voor item i boven item j. 

2. afwijking , veroorzaakt door de volgorde van aanbieding van de items. 

3. afwijking, veroorzaakt door het niet opgaan van de hypothese van 
subtractiviteit. 

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

Deze komponenten behoeven enige uitleg: 
ad 1 Met O'.i wordt bedoeld de waarde die item i krijgt op een perceptieve 
schaal. Zodoende is dus ( O'.i - o1) het verschil op die schaal tussen de items 
i en jen dus is (oi - o,) gelijk aan -(o, - oi) -
ad 2 Uigaande hiervan zou ook Zijk gelijk moeten zijn aan -Zji/c· Dit 
gaat echter niet altijd op (niet iedereen heeft een absoluut gehoor voor de 
verschillen) . De afwijking die hierdoor onstaat heet het volgorde-effect, en 
wordt aangeduid met 811 , die gelijk is aan -Óji · 
ad 3 Dan kunnen we alle m, in ons geval dus 4, o's op een lineaire schaal 
proberen uit te zetten. Bijvoorbeeld 
O'.J - 02 = 0.5 
02 - 0'.3 = 0.5 
O'.J - 0'.3 = 1.0 
leidt tot. een eenduidige schaalverdeling met 01 en os aan de uitersten en 
02 er midden tussenin . Wanneer ons experiment echter oplevert: 
O'.J - 02 = 0.5 
02 - 0'.3 = 0.5 
O'.J - 0'.3 = 0.5 
wordt het onmogelijk om deze op een lineaire schaal uit te zetten. In de 
praktijk worden de experimenteel verkregen resultaten toch zo goed mo
gelijk op een lineaire schaal afgebeeld, met als gevolg dat ieder paar een 
bepaalde afwijking vertoont . De hypothese dat deze lineaire schaal wel op
gaat heet de hypothese van subtractiviteit. De afwijking , veroorzaakt door 
het niet opgaan hiervan wordt voor paar i,j aangeduid met Ïij, die dus niet 
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gelijk hoeft te zijn aan 'Y;i of het tegengestelde hiervan. 
ad 4 De laatste afwijking wordt veroorzaakt door de verschillen tussen per
soonlijke scores . Deze is uiteraard niet alleen per paar en per volgorde maar 
ook per persoon verschillend, en wordt aangeduid met ei;lr.-

Vatten we het bovenstaande samen in een formule dan krijgen we: 

x · ·1r. - (o · - o ·) + ,.., . · + 6-· + e· ·1r. IJ - 1 J 11] IJ IJ (6) 

Het programma Scheffé berekent na invoer van de diverse Xï;lr. 's (in feite 
wordt E1r.xi;1r.ingevoerd) de parameters o, '1 en 6. De betekenis van de 
o parameters is duidelijk: dit is de perceptieve schaling van de diverse 
spraakuitingen. De 1's en é's worden omgerekend naar een soort betrouw
baarheidsfactor, 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 Xi;A: 
voor een vast paar ij eenzelfde variantie u 2 hebben . Dit houdt uiteraard 
verband met de genoemde parameter ei;k- Om na te gaan of deze aanname 
geldig is worden van alle paren de varianties uitgerekend, evenals een factor1 

waarmee deze vergeleken kunnen worden . Ook wordt verder aan de hand 
van de varianties van de scores een zgn . Yardstick uitgerekend. Dit is een 
soort meetlat op de perceptieve schaal. Alle verschillen in o-waarden die 
groter zijn dan de Yardstick zijn , met een op te geven betrouwbaarheid (in 
ons geval 95%) significant. Verschillen, kleiner dan de Yardstick mogen niet 
als significant worden aangemerkt . 

Als deze parametertests niet zo mooi uitkomen kunnen we proberen na 
te gaan waardoor dit veroorzaakt wordt en zo konkluderen dat bijvoorbeeld 
een bepaalde o-waarde met een of meerdere korrels zout dient te worden 
genomen. We hebben dus met dit programmapakket een prima methode 
om snel resultaten te verkrijgen, voorzien van informatie omtrent de be
trouwbaarheid ervan. 

4.3 Eerste experiment 

4.3.1 Opzet van het experiment 

Het is erg moeilijk om een beslissing te nemen omtrent de preciese inrichting 
van het experiment . Open vragen zijn nog: hoeveel proefpersonen, hoeveel 
stimuluszinnen, hoe moeten de mensen antwoord geven? 

1de zgn. Cochran-factor 
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Omdat op een aantal van deze vragen moeilijk vooraf een juist antwoord 
te geven is werd besloten eerst een pilot-experiment uit te voeren. Dit houdt 
in dat we een voorlopige beslissing nemen omtrent zaken als aantal proefper
sonen, aantal punten op de scoreschaal, maar ook omtrent de vraag of we de 
originele spraakversie (versie 1) mee moesten nemen in de beschouwingen . 
Op de zo bepaalde manier wordt dan verkort het experiment uitgevoerd, 
zodat we een definitieve beslissing kunnen nemen omtrent de inrichting van 
het tweede, uitgebreider op te zetten experiment. 

Het aantal stimuluszinnen werd bij het pilot-experiment op 2 gehouden. 
We kozen een zin waarbij de vier versies erg dicht bij elkaar leken te liggen 
en een waar de verschillen tussen de vier versies veel groter waren . Ofschoon 
we bij het tweede experiment wel degelijk een groter aantal zinnen wilden 
meenemen, leek het ons voor het pilot-experiment voldoende om deze twee 
uitersten te nemen. Als antwoordscore moesten de luisteraars scoren op een 
5-puntsschaal. Verder werd besloten de originele versie ( versie 1) mee te 
nemen in de beschouwingen. Alhoewel van te voren eigenlijk al vaststaat 
dat deze als beste uit de bus zal komen, is dit een mogelijkheid om de ver
schillen tussen de 3 andere versies een zinvollere interpretatie te verschaffen. 
Eenvoudig gezegd: als versie 2 beter is dan versie 4, dan schieten we daar 
niet veel mee op als we dit verschil niet kunnen relateren aan het verschil 
tussen standaard LPC-spraak en originele spraak. Nadeel hiervan was wel 
dat we door de dubbele volgorde 12 paarvergelijkingen kregen, wat vrij veel 
is. Deze 12 paarvergelijkingen werden op de band gezet, voorafgegaan door 
4 proefstimuli, waar we de 4 versies afzonderlijk lieten horen . Dit is nodig 
omdat de proefpersonen dan al voor zij gaan scoren een indruk krijgen van 
de te beoordelen verschillen. De 12 paren werden aangeboden in een door 
G. Da.men {88) als ideaal voorgestelde volgorde. Bij ieder paar moest een 
van de volgende scores gegeven worden . 

-2: eerste versie duidelijk beter 

-1: eerste versie iets beter 

0: geen voorkeur 

1: tweede versie iets beter 

2: tweede versie duidelijk beter 

De mensen konden antwoord geven op een voorbedrukt antwoordformulier, 
dat U in de appendix terugvindt. Het aantal proefpersonen was 15. Deze 
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groep kan onderverdeeld worden in 9 mensen van de akofon-afdeling, die 
als min of meer geoefend luisteraar kunnen worden aangemerkt en 6 proef
personen van overige groepen van het IPO, die minder gewend zijn aan 
synthetische spraak . De twee gebruikte zinnen en de namen van de sprekers 
treft U eveneens aan in de appendix. 

4.3.2 Resultaten 

Meteen na de uitvoering van het pilot-experiment bleek de eenvoudige inde
ling van 9 geoefenden (akofon-groep) en 6 ongeoefenden {rest van het IPO) 
niet op te gaan . Van de 9 geoefenden bleken er 2 nauwelijks eerder met het 
LVS-systeem gewerkt te hebben . Verder bleek van de 6 ongeoefenden er 1 
proefpersoon bij de eerste zin (met weinig hoorbaar onderling verschil) he
lemaal geen verschil te horen! Besloten werd daarom de resultaten van deze 
proefpersoon apart mee te nemen. Allereerst werden de resultaten opgeteld 
in de volgende 4 groepjes: 

groep I : 7 geoefende luisteraars van de akofon-groep 

groep II : 2 minder geoefende luisteraars van de akofon-groep 

groep 111 : 5 minder geoefenden uit de rest van het IPO 

groep IV : 1 niet geoefende, ook uit de rest van het IPO 

Aan de hand van deze indeling werden de resultaten verder verwerkt. Er 
werden 6 groepjes van proefpersonen gevormd, die allen bepaalde gemeen
schappelijke eigenschappen hebben: 

1 de akofon-groep gr. I & II (9 pers .) 
2 ongeoefende groep gr. 111 (5 pers .) 
3 grotere ongeoefende groep gr. III & IV (6 pers.) 
4 minder geoefende groep gr. II & III (7 pers.) 
5 grotere minder geoef. groep gr. II & III & IV (8 pers.) 
6 alles bijeen (op 1 na) gr. l&II&III (14 pers.) 

Aan de hand van de uitkomsten van het programma SCHEFFE wordt nu 
een beschouwing gegeven omtrent de betrouwbaarheid van de resultaten van 
de diverse groepen van luisteraars. 

de akofon-groep De 3 parameters, die op de 6- en 1 - afwijkingen slaan 
blijken bij beide zinnen goed uit te komen, ook de varianties geven geen 
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reden tot paniek . Bij zin 1 (weinig verschil) blijkt een voorkeur te bestaan 
voor zin 1, dan volgt zin 4 en de versies 2 en 3 komen als slechtste uit de 
bus. Bij zin 2 ( duidelijke verschillen) zien we ook een voorkeur voor versie 
1, vervolgens de versies 2 en 3, zonder signifikant verschil en daarna versie 
4. zie verder fig. 9 en 10. 

de ongeoefende groep Ook hier alle parameters in orde . Voor zin 1 geldt 
versie 1 de beste; de overigen geen signifikant verschil. Voor zin 2 is ook 1 
de beste, maar dan 4 de slechtste en de overige 2 daar ononderscheidbaar 
tussenin . Zie fig. 9 en 10. 

de grotere ongeoefende groep Resultaten hetzelfde als de gewone on
geoefende groep 

de minder geoefende groep Resultaten hetzelfde als de gewone ongeoe
fende groep 

de groter minder geoefende groep Resultaten hetzelfde als de gewone 
ongeoefende groep 

alles bijeen Alle parameters zijn in orde. Voor zin 1 vinden we van goed 
naar slecht: 1-4-3-2. De overgang 3-2 is eigenlijk niet signifikant, evenmin 
als de overgang 4-3 . De overgang 4-2 is dat echter wel. Mede doordat boven
dien de niet signifikante overgang 4-3 niet veel kleiner is dan de Yardstick 
moeten we toch konkluderen dat de versies 2 en 3 het slechter doen dan 
de versies 1 (orig.) en 4 (LVS) . Voor zin 2 vinden we de volgorde 1-2-3-4, 
waarbij het verschil tussen 2 en 3 weer te klein is om er betekenis aan te 
hechten . Zie ook fig 9 en 10. 

4.3.3 Kon.klusies, tevens aanwijzingen voor het tweede experi-
ment. 

Algemeen zien we uit de plaatjes dat de versies 2 en 3 dicht bij elkaar en 
bij de LVS-versie liggen. Verder zien we de volgende verschijnselen heel 
duidelijk uit het plaatje naar voren komen: 

voor zin 1 De door ons gemaakte versies blijken in het algemeen slechter 
uit de bus te komen dan LVS, toch met de kanttekening dat de ongeoefende 
luisteraars geen onderscheid maakten tussen de 3 synthetische versies 2, 3 
en 4. 

voor zin 2 De versies 2 en 3 liggen tussen orig . spraak en LVS in en dichter 
bij LVS dan bij de originele, zowel voor geoefende als voor ongeoefende 
luisteraars. 
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fig. 9. Weergave van de testresultaten van zin 1 in een staafdiagram. Uiterst 
links is perceptieve schaalwaarde van de originele spraak gesitueerd. 
De overige scores zijn hieraan gerelateerd. Hoe verder naar rechts, des 
te onnatuurlijker wordt de spraakversie beoordeeld. 

Algemeen zien we dus dat : 

• De parameters zijn in orde zijn, hetgeen betekent dat in principe de 
opzet van het experiment m.b.t. zaken als het aantal proefpersonen, 
het meetesten van versie 1 en de volgorde van paren aanbieden ook in 
orde is. 

• Er blijken (groepen van) proefpersonen te bestaan die geen wezenlijke 
bijdrage leveren aan het experiment, doordat zij geen verschillen lijken 
te horen. 
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fig. 10. Weergave van de testresultaten van zin 2. 
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• We zien duidelijke verschillen optreden tussen de zinnen 1 en 2, zo
dat de al eerder genoemde -toen nog uit de lucht gegrepen- veronder
stelling dat we een groot aantal zinnen moesten testen grotere rele
vantie verkrijgt. 

Alvorens over te gaan tot aanwijzingen voor het tweede experiment, kom 
ik eerst even terug op het genoemde effect van de proefpersonen, die geen 
voorkeur leken uit te spreken. Bekijken we de scores van die personen af
zonderlijk dan bleken van de ongeoefenden slechts weinigen betrouwbare 
antwoorden te hebben gegeven. Deze uitspraak is gebaseerd op de twee 
volgende effecten, die bij deze personen vrij vaak waargenomen werden: 

- Aanbieden van paar ij gaf een duidelijke voorkeur voor paar i, waarna 
aanbieden van paar j,i weer een voorkeur voor j weergaf, of bijvoor
beeld geen voorkeur meer. Daar meerdere proefpersonen deze afwij
king verschillend vertoonden, middelden deze uit hetgeen leidde tot 
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onterecht gunstige 6-waarden en het leek alsof helemaal geen verschil 
werd gehoord! 

- Aanbieden van originele spraak t.o.v. een van de andere 3 gaf vaak toch 
niet de verwachte voorkeur voor originele spraak . Zo waren er 3 proef
personen, die een of meerdere keren de voorkeur gaven aan een van de 
synthetische versies. Slechts vier gaven consequent de voorkeur aan de 
originele; dit hoeft echter geen bezwaar te zijn, het is heel goed mo
gelijk dat inderdaad een van de synthetische versies ononderscheidbaar 
is van de originele versie. 

Bovenstaande overwegingen leidden tot de konklusie dat het grotere ex
periment uitgevoerd kon worden als het pilot-experiment met de volgende 
opmerkingen: 

- Het aantal zinnen moet omhoog. 

- We zoeken mensen met 'gouden oortjes', dat wil zeggen dat zij in ieder 
geval de twee bovengoenoemde effecten niet mogen vertonen. Deze 
moeten dus speciaal geselecteerd worden. 

- We moeten er rekening mee houden dat het wel eens zo zou kunnen zijn 
dat er uiteindelijk nog geen voorkeur kan worden uitgesproken voor 
de versies 2 en 3 ten opzicht van elkaar. Dit houdt dan niet in dat 
het experiment misloopt, echter dat de verschillen tussen deze twee 
dermate klein zijn dat ze (1) op deze manier niet getest kunnen worden 
of (2) onbelangrijk klein zijn . Ook zou het dan kunnen zijn dat de 
verschillen tussen de versies nu weer in het voordeel van de ene en dan 
weer ten gunste van de ander uitvallen. 
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4.4 Tweede experiment. 

4.4.1 Opzet van het experiment 

De inrichting van het tweede experiment kon in grote lijnen worden over
genomen van het eerste. Dat wil zeggen opnieuw paarsgewijze vergelijking 
met 12 paren, zodat de resultaten weer verwerkt konden worden met behulp 
van het programmapakket 'SCHEFFE'. Ook werden bij iedere zin weer vier 
proefstimuli aangeboden, voor de algemene indruk. Twee belangrijke ver
schillen met het pilot experiment: 

l. Er werden naar aanleiding van de resultaten van het pilot-experiment 
bepaalde proefpersonen geselekteerd. 

2. Het aantal zinnen ging drastisch omhoog 

ad 1: Er werden twaalf proefpersonen geselekteerd: 

- de 9 van de akofongroep. 

- 1 van de minder geoefende groep, die in het eerste experiment als enige 
van deze groep erg consistent geantwoord had. 

- 2 extra mensen ook van de akofon-groep, die nog niet eerder hadden 
meegedaan, maar van wie toch een relevant oordeel verwacht kon wor
den. 

ad 2: Daar -zo hadden we in het eerste experiment gemeten- per zin een 
experimenteertijd nodig was van ongeveer 3,5 min was testen van alle 40 
zinnen onmogelijk. Omdat verder diverse zinnen dezelfde effekten vertoon
den in de vier genoemde versies leek dit ook niet nodig. Daarom werden 20 
zinnen geselekteerd aan de hand van de volgende kriteria: 

• evenveel mannelijke als vrouwelijke sprekers . 

• geen pitch- of V /UV-fouten of -twijfelachtigheden in de LPC-analyse 

• de verschillende door ons waargenomen effekten, die in de versies van 
de diverse zinnen voorkwamen, moesten ook allemaal terugkomen in 
de 20 zinnen die we wilden gaan gebruiken. Met andere woorden: de 
zinnen die we 'weggooiden' vertoonden effekten (buzz, hiss e.d.) die 
ook in de wel te gebruiken zinnen voorkwamen. 
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De 20 zinnen, die op deze wijze geselekteerd waren, vindt U, evenals de 
sprekers, terug in de appendix. Ze werden vervolgens verdeeld in twee 
blokken va.n tien, om zo een 2 ma.al een half uur durend experiment te ver
krijgen. Verder werd de groep va.n 12 proefpersonen in tweeën verdeeld. De 
ene groep kreeg da.n de zinnen in de oorspronkelijke volgorde aangeboden; de 
andere in de omgekeerde volgorde . De voorbedrukte antwoordformulieren 
vindt U eveneens terug in de appendix. 

4.4.2 Resultaten 

Verwerking va.n de resultaten verliep in het tweede experiment a.ls bij het 
eerste. Een proefpersoon echter bleek halverwege de test de tel te zijn kwijt
geraakt (hij kwam een rondje te kort); de antwoorden van deze heb ik al in 
eerste instantie weggegooid . Allereerst werden per zin de resultaten opgeteld 
en verwerkt . In onderstaande tabel wordt per zin de voorkeur voor de vier 
versies aangegeven van goed naar slecht. Een * tussen de versienummers 
geeft aa.n dat het verschil tussen de betrokken versies niet signifika.nt is. 

zmnr perc. volgorde zmnr perc. volgorde 
1 1-3*2*4 11 1-4*3-2 
2 1-2*3-4 12 1-3*2*4 
3 1-2*3-4 13 1-2*3-4 
4 1-2-3*4 14 1-3-4*2 
5 1-3-2*4 15 1-2-3*4 
6 1-4*2-3 16 1-3-2*4 
7 1-3-2*4 17 1-4*3*2 
8 1-3*2*4 18 1-3-4*2 
9 1-2*3-4 19 1-2*3*4 

10 1-4*2-3 20 1-3-2*4 

Bekijken we de para.meters, die de statistische betrouwbaarheid van het 
experiment moeten weergeven, da.n blijken die allemaal in orde behalve bij de 
zinnen 11 (volgorde-effekt), 16 (hypothese van subtractiviteit) en 20 (beide 
genoemde pa.ra.meters) . 

4.4.3 Konklusies 

Beschouwen we de resultaten van de overige 17 zinnen dan kunnen we de 
volgende konklusies trekken: 

25 



• In het algemeen geven de versies 2 en 3 een kleine verbetering ten 
opzichte van de LPG-spraak. 

• Meestal wordt versie 3 meer gewaardeerd dan versie 2, hierop zijn 
echter uitzonderingen . 

• Bij een enkele zin worden de versies 2 en 3 slechter beoordeeld dan 
LPG-spraak. 

Verder zien we dat er erg veel niet signifikante overgangen zijn en geen al
gemene volgorde van voorkeur. Dit zou opgelost kunnen worden door het 
experiment te herhalen met meer proefpersonen. Dan wordt immers de 
Yardstick kleiner, en mogen de kleine verschillen wel als signifikant worden 
aangemerkt . Aan de hand van de theorie uit Damen (88) werd uitgere
kend met hoeveel personen we de test zouden moeten uitvoeren om wel 
signifikante resultaten te verkrijgen. We hebben dit bepaald voor twee zin
nen: zin 17, waar de verschillen erg klein waren en zin 12, waar de verschillen 
toch in de grootte-orde van de Yardstick waren. Uit de berekeningen bleek 
dat, wilden we de Yardstick voor zin 12 voldoende verkleinen, we 17 proef
personen nodig hadden. Voor zin 17 echter was een erg kleine Yardstick 
vereist, die alleen kon worden bereikt met 167 proefpersonen . Verder is het, 
in het geval alle verschillen signifikant zouden zijn, zeer wel mogelijk dat 
we voor iedere zin weer een andere volgorde vinden. Gezocht werd daarom 
naar een andere manier om de Yardstick te verkleinen. 

Een mogelijkheid was het optellen van meerdere zinnen. Niet alleen 
hebben we dan de mogelijkheid om maximaal tot 11 x 20 = 220 oordelen te 
komen, hetgeen de Yardstick aanzienlijk zal verkleinen, maar tevens wordt 
het zo verkregen resultaat relevanter, omdat verschillen tussen de zinnen 
worden weggemiddeld. Op drie manieren werden de antwoorden opgeteld: 

l. alle mannelijke sprekers bijeen, dit zijn 10 zinnen, dus 110 oordelen . 

2. alle vrouwelijke sprekers bijeen, dit zijn ook 110 oordelen . 

3. alle zinnen bijeen, dit zijn 220 oordelen. 

De resultaten zijn weergegeven in het staafdiagram van fig. ll. 
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- Yardstick 

versie 2 

versie 9 

versie~ (LVS-versie) 

î orig. spraak 
(= versie 1) 

Onnatuurlijkheid -+ 

mannelijke sprekers 

vrouwelijke sprekers 

alle zinnen 

flg.11 Weergave van de resultaten van het tweede experiment voor man
nelijke, vrouwelijke en alle sprekers . 

Nauwkeuriger analyse van de data laat zien dat 

• bij de vrouwelijke sprekers de betrouwbaarheidsparameters m orde 
zijn; 

• bij de mannelijke sprekers het volgorde-effekt roet in het eten gooit; 

• bij het totaalbeeld zowel de subtractiviteit als de volgorde-effekten niet 
in orde zijn . 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze parameters doordat we de 
resultaten van verschillende stimuli bij elkaar optellen niet meer de oorspron
kelijke betekenis hebben . De resultaten, die we in fig. 11 mogen daarom 
toch op de gebruikelijke manier worden geïnterpreteerd. We zien dan dat 
de totaal gevonden volgorde zonder enige twijfel 1-3-2-4 wordt. De 
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versie met de originele amplitude wordt dus iets beter gewaardeerd dan 
die met de originele fase; verder wordt de standaard LPC-spraak slechter 
gewaardeerd dan de beide zojuist genoemde versies. 

Om verder eventuele verbanden tussen afzonderlijke sprekers en de resul
taten te verkrijgen, zijn ook berekeningen gedaan per spreker. De resultaten 
hiervan geven echter geen nieuwe informatie. Om afwijkingen per proefper
soon te detekteren, werden tenslotte alle scores van de 20 zinnen per persoon 
opgeteld. Ook deze uitslagen geven geen extra relevante informatie. 
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6 Discussie en Konklusies 

Het plaatje, zoals we dat in fig. 11 zagen geeft een duidelijk resultaat. 
We zien dat versie 2 ( dit was de versie met de originele fase) een kleine 
verbetering geeft ten opzichte van LPC-spraak ( versie 4), terwijl versie 3 
(met de originele amplitude) een iets grotere verbetering gaf. Alle 3 de 
synthetische versies blijken echter dicht bij elkaar te liggen ten opzichte van 
de originele spraak. Dit is niet wat we zouden verwachten. Immers Ata) (79) 
had geconcludeerd dat de amplitude-informatie veel belangrijker was voor 
de natuurlijkheid van de spraak dan de fase-informatie; hij vond dan ook 
inderdaad weinig verschil tussen wat wij versies 2 en 4 noemden, maar versie 
3 lag bij Atal perceptief veel dichter bij originele spraak, dan wij gevonden 
hebben. 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat noch de fase- of de amplitude
informatie alleen verantwoordelijk is voor de natuurlijkheid van synthetische 
spraak. Het moet een combinatie van beide zijn, willen we de perceptieve 
schaling van synthetische spraak aanmerkelijk kunnen verbeteren. 

Nu geldt dit alles met één kanttekening: Wij hebben niet pitch-synchroon 
gewerkt, terwijl Atal dit wel deed . Dit zou misschien een verklaring kunnen 
zijn voor de toch wel afwijkende resultaten; echter tijdens de voorbereiding 
van de experimenten hebben wij geen grote verschillen gehoord tussen de al 
dan niet pitch-synchroon gemaakte spraakuitingen. 

De door ons verkregen resultaten hebben een grote algemene geldigheid. 
In tegenstelling tot Atal, die slechts 1 spreker en 2 zinnen testte, zijn door 
ons immers 20 zinnen getest met uiteenlopende mannelijke en vrouwelijke 
sprekers. Wel kan opgemerkt worden dat per zin de perceptieve schaling 
nogal kan afwijken van de algemene trend. Een aanbeveling voor verder 
onderzoek in deze richting is om meerdere zinnen en sprekers in de be
schouwingen te betrekken. 
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Gebruikte stimuli 

zincode tekst 
bomen 'De bomen waren helemaal kaal' 
rijden 'Rijden onder invloed is strafbaar' 
voorstel 'Toch lijkt me dat een goed voorstel' 
keer 'Hij probeerde het nog een keer' 
zak 'De zak zat vol oude rommel' 

Tabel 1: De gesproken zinnen. 

nr spreker code 
spl J . den Hertog ml 
sp2 J. 't Hart m2 
sp3 J. van Hemert m3 
sp4 C. Schoenmaker m4 
sp5 R. Smith v2 
sp6 N. Evers v3 
sp7 A . Hanssen v4 
sp8 A. van Dijk v5 

Tabel 2: Lijst van sprekers. 

zmnr zincode sprekercode 
1 zak m3 
2 voorstel ml 

Tabel 3: Gebruikte zinnen eerste experiment. 
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zinnr zincode sprekercode 
1 bomen ml 
2 keer m4 
3 rijden m2 
4 zak ml 
5 voorstell m2 
6 bomen v2 
7 keer v4 
8 rijden v3 
9 voorstel v5 
10 zak v4 
11 bomen m3 
12 rijden ml 
13 voorstel m4 
14 rijden m3 
15 zak m4 
16 bomen v5 
17 keer v2 
18 rijden v5 
19 voorstel v2 
20 zak v3 

Tabel 4: Gebruikte zinnen tweede experiment . 
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Instruktie 

In dit experiment, dat ongeveer een half uur zal duren, krijgt U een 
aantal verschillende synthetische epraakstimuli te horen; in totaal 4 versies 
van tien verschillende zinnetjes. Doel van het onderzoek is om vier code
ringstechnieken met elkaar te vergelijken. Hiertoe krijgt U eerst de vier ver
eies afzonderlijk te horen. Deze proefstimuli behoeft U niet te beoordelen; 
ze zijn slechts ter oriëntatie. Hierna worden de etimuli eteeds paarsgewijs 
aangeboden. Op het antwoordformulier kunt U dan telkens aangeven aan 
welke van de beide versies U de voorkeur geeft. U kunt uw 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 3 seconden om uw antwoord te omcirkelen. Daarna klinkt de ge
noemde pieptoon en komt het volgende paar. Nadat we ze alle twaalf gehad 
hebben, worden op dezelfde wijze weer 4 proefstimuli en 12 paren aange
boden; nu van een andere zin en uitgesproken door een andere spreker. Op 
het volgende vel van het antwoordformulier kunt U deze weer beoordelen. 
Dit gaat zo door totdat we alle tien zinnen gehad hebben. 



Antwoordformulier 
Naam proefpersoon : 

Nummer experiment: 

• 1 Zlil 

lange piep 

4 proefstimuli 

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 
paarvergelij king 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 



. 
2 Zlil 

lange piep 

4 proefstimuli 

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 

zo oolc 11oor de zinnen 9 tot en met 10 


