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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft programmatuur voor het meten van spraakverstaanbaar
heid . De software is ontwikkeld in het kader van het SPIN1-project : Start evaluatie 
van beschikbare methoden voor analyse, manipulatie en resynthese van spraak. De 
software is in PASCAL geschreven en geïmplementeerd op een VAX-11/780 com
puter. 

De spraakverstaanbaarheid wordt bepaald aan de hand van een lijst van 50 
CVC-woorden, elk opgenomen in een draagzin. De lijsten kunnen al dan niet in aan
wezigheid van interfererende spraak aangeboden worden. Bij afwezigheid van inter
fererende spraak worden de articulatiescore en de bijbehorende verwarringsmatrices 
bepaald. Bij aanwezigheid van interfererende spraak wordt de spraak-interferentie
drempel bepaald, d.i. het signaal/ruis nivo waarbij 50% van de aangeboden CVC
woorden correct verstaan wordt. Het verschil tussen deze drempel en de drempel 
bepaald voor een referentiespraak is de zogenaamde Q-waarde. Deze Q-waarde is 
een maat voor de kwaliteit van de onderzochte spraak. De drempel wordt bepaald 
via een adaptieve methode. 

Beide methoden zijn geautomatiseerd. De software wordt gekenmerkt door een 
modulaire opbouw . Door vervanging, aanpassing of verwijdering van een module kan 
het experiment eenvoudig aangepast worden aan specifieke wensen van de gebruiker. 

Naast de genoemde software, nodig voor de besturing van het experiment, 
beschrijft dit rapport ook programmatuur om stimuli (CVC-lijsten en N-files) te 
genereren en programmatuur om de verkregen data te analyseren. 

De listings die horen bij de programma's, in dit rapport beschreven, kunnen 
aangevraagd worden bij de auteur. 

1 StimuleringsProjektteam INformatica-onderzoek 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De spraakverstaanbaarheid kan gemeten worden met een articulatietest . Bij een 
standaard articulatietest, krijgt de luisteraar een lijst te horen, die bestaat uit een 
reeks spraakfragmenten. Een lijst bestaat meestal uit monosyllabische woorden. De 
luisteraar krijgt opdracht om de aangeboden woorden te noteren of te herhalen . Na 
afloop wordt het percentage correct herkende woorden of fonemen bepaald. Deze 
zogenaamde articulatiescore is een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid. 
Er doen zich problemen voor met de articulatietest, wanneer deze gebruikt wordt om 
een onderscheid aan te geven tussen twee of meer spraaksoorten die alle ongeveer een 
gelijke spraakverstaanbaarheid hebben, maar van duidelijk verschillende kwaliteit 
zijn. De standaard articulatietest is niet gevoelig genoeg. 

Een alternatief is de spraak-interferentie-test, ontwikkeld door Nakatani & Dukes 
{1973). Deze test heeft de vorm van een articulatietest, met dit verschil, dat de 
spraakfragmenten aangeboden worden in aanwezigheid van interfererende spraak. 
De interferentiespraak zorgt voor een afname van de articulatiescore . Het ver
loop van de articulatiescore als funktie van de verhouding tussen het niveau van 
de spraakfragmenten en het niveau van de interferentiespraak heeft de vorm van een 
psychometrische kromme. De signaal/ruis verhouding waarbij 50 % van de aange
boden woorden correct verstaan wordt, is een karakteristiek punt van deze kromme. 
Deze zogenaamde spraak-interferentie-drempel wordt vergeleken met de drempel 
welke hoort bij een bepaalde referentiespraak. Het verschil tussen beide drempels 
levert een kwaliteitsmaat die de Q-waarde genoemd wordt. De spraak-interferentie
drempel wordt bepaald met behulp van een adaptieve methode. 

De spraak-interferentie-test is gebaseerd op het idee dat de interferentiespraak 
een betere spraakkwaliteit minder sterk aantast dan spraak van een mindere 
kwaliteit . Kleine verschillen in verstaanbaarheid worden vergroot door de aan
wezigheid van de interferentiespraak . Nakatani & Dukes {1973) en Vogten (1980) 
hebben aangetoond dat de spraak-interferentie-test onderscheid kan aangeven tussen 
spraaksoorten met een goede verstaanbaarheid , terwijl een standaard articulatietest 
daartoe niet in staat is . 

Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de programma's, waarmee het stim
ulusmateriaal gegenereerd wordt. Hoofdstuk 3 beschrijft de programmatuur die 
nodig is om het experiment te besturen. In hoofdstuk 4 komt de software voor 
het verwerken van de verkregen responsies aan bod. Hoofdstuk 5 beschrijft een 
software-spraakniveaumeter. Tenslotte wordt in hoofstuk 6 software besproken om 
de interferentie spraak te genereren. Hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 6 verto-
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nen globaal dezelfde opzet. Aan het begin van elk hoofdstuk word kort uiteengezet 
welke plaats de verschillende programma's ten aanzien van het totale experiment 
innemen. Daarna volgt een meer gedetaileerde beschrijving van de afzonderlijke 
programma's . 
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Hoofdstuk 2 

Stimuli 

In de experimenten, beschreven in dit rapport, wordt de spraakverstaanbaarheid 
bepaald aan de hand van woordlijsten. Deze lijsten bevatten 50 CVC-woorden. Elk 
CVC-woord is opgenomen in een draagzin. Het programma CVCLIJST genereert een 
CVC-woordlijst . De verdeling van de verschillende fonemen over de lijst kan bekeken 
worden met het programma CVCMAT. 

De programma's WOORDLIJST en LASERLIJST verzorgen de layout voor de laser
printer en leveren een laser-afdruk van de CVC-lijst. Deze lijst wordt door de spreker 
voorgelezen. 

De spraak-stimuli, draagzin + CVC-woord, zijn in gedigitaliseerde vorm opge
slagen in N-files (PCM-formaat). Het programma STIMLIJST genereert een lijst die 
alle informatie over de stimuli bevat (spraakversie, N-file naam, woord, draagzin). 
Deze informatie wordt gebruikt door de programma's EXPERT en EXPSUD die het 
experiment besturen (hoofdstuk 3). Tevens levert de stimuluslijst gegevens aan de 
hand waarvan het programma NZINNEN N-files genereert. 

2.1 Generatie CVC-lijsten : CVCLIJST, CVCMAT 

ICVCLIJST I 

Doel : Het programma CVCLIJST genereert een lijst van 50 CVC-woorden. Een 
beginmedeklinker wordt gekozen uit de set (P, B, T, D, K, F, V, S, Z, G, M, 
N, L, R, J, W, H), een klinker uit de set (A, E, I, 0, U, AA, EE, IE, 00, 
UU, OE, EU, EI, UI, AU) en een eindmedeklinker uit de set (P, T, K, F, S, G, 
M, N, L, R, NG, J, W) . Er wordt naar gestreefd, ieder element uit elk van de 
drie sets even vaak voor te laten komen . De "seed" -waarde die nodig is voor 
de random-routine wordt afgeleid van de VAX-klok . Met behulp van regels 
wordt ervoor gezorgd dat de opeenvolging van de drie fonemen , waaruit het 
CVC-woord bestaat, toegestaan is in het nederlands. De gehanteerde regels 
zijn ontleend aan Bezooijen (1987) en Cohen (1961). 
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Prompt : 

NUMMER VAN DE CVC-LIJST 

Hier dient een nummer nn ingetypt te worden. 
weggeschreven in de file CVCnn.DAT . 

De CVC-lijst wordt 

Output : Een voorbeeld van een gedeelte van de output file is te zien in figuur 2.1 . 
Iedere regel bevat een CVC-woord. De afzonderlijke fonemen zijn gescheiden 
door een spatie . 

WEE N 
G u G 
G UU p 

N E M 

VEI s 
B I T 
F 0E R 
H 00 L 
N EI F 
VEI M 

Figuur 2.1: Gedeelte van een CVG-lijst. 

1 CVCMAT I 

Doel : Het programma CVCMA T berekent voor elk foneem, de frequentie van 
voorkomen in een CVC-lijst. Begin- en eindmedeklinkers worden apart 
beschouwd. Het resultaat wordt in de vorm van een tabel afgedrukt op het 
terminalscherm. 

Prompt : 

NUMMER VAN DE CVC-LIJST : 

Er moet een nummer nn van een CVC-lijst ingevoerd worden. Vervolgens 
bepaalt CVCMAT de foneem-frequentie tabel van de CVC-lijst die opgeslagen 
staat in de file CVCnn.DAT . 

Output : Een tabel die aangeeft hoe vaak elk foneem voorkomt in de CVC-lijst 
(zie figuur 2.2). 



BEGINC0NS0NANTEN KLINKERS EINDC0NS0NANTEN 

B 3 A 3 F 4 
D 3 AA 3 G 4 
F 3 E 3 K 4 
G 3 EE 3 L 4 
H 3 I 3 N 4 
J 2 IE 3 p 4 
K 3 0 3 R 4 
L 3 00 4 s 4 
N 3 u 4 T 4 
N 3 uu 4 N 4 
p 3 0E 3 NG 4 
R 3 EI 4 w 3 
s 3 UI 4 J 3 
T 3 EU 3 
V 3 AU 3 
w 3 

z 3 

Figuur 2.2 : Output CVCMAT. 

2.2 Generatie voorlees-lijsten W00RDLIJST, LASERLIJST 

IWOORDLIJSTI 

Doel : De layout verzorgen voor het afdrukken van de CVC-lijst die de spreker 
moet voorlezen . Er wordt een file gecreeerd , die als input dient voor het 
tekstverwerkingspakket Ll\TEX(Lamport , 1985) . 

Prompt : 

NUMMER VAN DE CVC-LIJST : 

Hier dient het nummer nn ingetypt te worden van de CVC-lijst, waarvan een 
laser-afdruk gemaakt moet worden . 

Output : Een Tu\TEX-file WRDnn.TEX . 

1 LASERLIJST nn 1 

Doel : De file WRDnn.TEX wordt bewerkt door Ll\TEX. Vervolgens wordt de file 
WRDnn.LN3 naar de laserprinter gestuurd. 

Prompt :Geen 

Output : Een afdruk van de CVC-lijst op de laserprinter. 
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2.3 Generatie stimulus-lijsten STIMLIJST 

ISTIMLIJST 1 

Doel : Het genereren van een file die alle informatie bevat over het stimulusmate
riaal wat in de experimenten gebruikt wordt. 

Prompt : 

NUMMER VAN DE CVC-LIJST 

Output : De file STIMnn.DAT . Deze file bevat alle informatie betreffende de 
stimuli. De file bestaat uit 50 items. Elk item bevat informatie over het CVC
woord, de draagzin en de toegepaste spraakcoderingstechniek (zie figuur 2.3). 

N:PCM16. 
Je zou het woord VEEG kunnen intypen. 
VEEG 

N :PCM21. 
Het woord had BIEN kunnen zijn. 
BIEN 

N: PCM32. 
Nu volgt het woord NEUM. 
NEUM 

N:PCM46. 
Je zou het woord MUUR kunnen intypen . 
MUUR 

N:PCM65 . 
Je zou het woord DUG kunnen intypen. 
DUG 

Figuur 2.3 : Output STIMLIJST . 

2.4 Generatie N-files NZINNEN 

INZINNEN 1 

Doel : Met behulp van informatie, zoals die opgeslagen is in de file STIMnn.DAT, 
worden de N-files gevormd die de uiteindelijke stimuluszinnen bevatten . Elke 
stimuluszin is het resultaat van een concatenatie van twee of drie N-files . Een 
van deze N-files bevat het opgenomen CVC-woord, de andere N-file(s) be
vat(ten) de opgenomen draagzin . 
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Prompt : 

NUMMER VAN DE STIMULUSLIJST 

Geef het nummer van de stimuluslijst die de informatie bevat die nodig is voor 
het genereren van de N-file stimuluszinnen . 

ALPHA-NUMERIC PART OF INPUT FILE-NAMES 

De afzonderlijke CVC-woorden en de draagzinnen staan op de disk in de vorm 
van N-files . Deze N-files worden gekenmerkt door een logische naamgeving . 
Het alpha-numerieke gedeelte van de filenaam zegt iets over de spraakcode
ringstechniek. Tevens blijkt hieruit of we te doen hebben met een CVC-woord 
of met een draagzin. Het numerieke deel van de filenaam geeft het nummer 
van het CVC-woord uit de CVC-lijst. Voorbeeld 1: de N-file met de naam 
MPEW1205, bevat het vijfde (05) CVC-woord (W) van CVC-lijst twaalf (12). 
Dit woord is bewerkt met de multi-pulse exitatie (MPE) methode. Voorbeeld 
2: MPEZIO bevat een draagzin (Z) die bewerkt is met een multi-pulse exitatie 
(MPE) methode. Het getal tien (10) geeft aan, dat we te maken hebben met 
het eerste gedeelte van de eerste draagzin. Wanneer de draagzin uit twee de
len bestaat, wordt het tweede deel in dit voorbeeld aangegeven worden met de 
filenaam MPEZll. In het geval van bovenstaande twee voorbeelden , dient de 
prompt dus beantwoord te worden met het intypen van de karakters MPE. 

Output : Op de VAX-spraakdisk worden 50 N-files gecreeerd, die tesamen een 
complete stimuluslijst vormen, aan de hand waarvan de articulatiescore of de 
spraak-interferentie-drempel bepaald wordt . 
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Hoofdstuk 3 

Experiment 

In dit hoofdstuk wordt de software beschreven die het experiment bestuurt. Eerst 
wordt aangegeven van welke bibliotheken de programma's gebruik maken. Vervol
gens worden de programmaconstanten besproken. Daarna volgt een beschrijving 
van de verschillende modules. Tot slot van dit hoofdstuk worden de beide hoofd
programma's EXPERT en EXPSUD beschreven en wordt een tweetal programma's ge
noemd, waarmee de proefpersoon getraind kan worden (TRAINING en OEFEN}. Deze 
programma's zijn opgebouwd uit de eerder beschreven modules . Het programma 
EXPERT bestuurt het experiment zonder de interferentiespraak ( een gewone articu
latietest} . Het programma EXPSUD bestuurt de monosyllabische adaptieve spraak
interferentie-test (MASIT} . 

Bibliotheken 

Er wordt gebruik gemaakt van drie object libraries : 

1. USERDISK : [VOGTEN .LVSSUB]LVS.OLB, 

2. USERDISK : [AKOFON]VTSCREEN.OLB, 

3. USERDISK: [EGGEN. SUB] SUBLIB. □LB. 

De eerste twee bibliotheken zijn beschreven door Vogten (1985b} en de Pijper (1985} . 
De derde bibliotheek bevat de object versies van de modules die speciaal voor dit 
onderzoek geschreven zijn en die hierna besproken zullen worden. 

Aan elk programma onderdeel (zowel modules als hoofdprogramma's) moet het 
attribuut [INHERIT ('USERDISK: [AKOFON.LVS]LVS.ENV', 'USERDISK: [AKOFON] 

VTPAS . ENV')] meegegeven worden zodat de uit de libraries gebruikte subroutines 
niet afzonderlijk gedeclareerd hoeven te worden . De modules worden gedeclareerd 
in de file SUBDECL. DAT. In de hoofdprogramma's wordt dit aangegeven met het kom
mando INCLUDE SUBDECL. DAT. 

Bij het linken dienen de libraries aangegeven te worden, bijvoorbeeld door ze 
met logicals te definieren. 

Constante declaraties 

De programmaconstanten worden gedeclareerd aan het begin van de programma's 
EXPERT en EXPSUD. Hieronder volgt een lijst van de programmaconstanten. Deze 
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constanten kunnen eenvoudig aan specifieke wensen of omstandigheden worden 
aangepast (bijvoorbeeld langere CVC-lijsten of andere verzwakker). 

ncvc = 60 ; 

nfon = 3· 
' 

nchr = 2; 
target = 'CVC'; 
inc0 .. 4; 

inc1 ,:: 2; 
verzw0 = 40; 

termpp .. ' _TTB2: '; 
termpl = 'TT 

3.1 De modules 

!SWITCH 1 

'. 
' 

{ Aantal woorden per CVC-lijst . } 

{ Aantal fonemen in CVC-woord . } 

{ Maximaal aantal karakters per foneem . } 

{ CVC-woorden . } 

{ Begin-stapgrootte verzwakker (in dB) . } 

{ Stapgrootte verzwakker (in dB) . } 

{ Beginstand verzwakker (in dB) . } 

{ Logical terminal-lijn proefpersoon . } 

{ Logical terminal proefleider. } 

De module SWITCH maakt het mogelijk om tussen twee terminals te switchen. Het 
experiment wordt opgestart op de terminal van de proefleider. De proefpersoon tikt 
zijn responsies in op een andere terminal. De output van de evaluatie van deze 
responsie verschijnt tijdens het experiment op de terminal van de proefleider . 

1 INIT 1 

De module INIT initialiseert het experiment. Achtereenvolgens worden de volgende 
vragen gesteld: 

l. Nummer van de stimulus file STIMxx .DAT : Hier dient het nummer van 
de stimuluslijst ingetypt te worden , waarvan de articulatiescore of de spraak
interferentie-drempel bepaald wordt . De stimuluslijst bevat alle informatie 
omtrent de stimuli : N-filenaam, draagzin en CVC-woord . 

2. Naam van de proefpersoon : Met behulp van deze naam wordt een filenaam 
gevormd. In de file met deze naam worden de resultaten opgeslagen . Zo 
levert bijvoorbeeld stimuluslijst 13 en proefpersoon EGGEN als filenaam voor 
de resultaatfile: EGGEN13 . DAT . 

3. Naam N-files : De stimuli , draagzin en CVC-woord , die samen een CVC
lijst representeren zijn opgeslagen in N-files , waarvan de filenamen op een 
numeriek gedeelte na identiek zijn . Hier dient het alpha-numerieke gedeelte 
van de N-filenamen opgegeven te worden . 

4. Random volgorde N-files (Y/N) : De stimuli kunnen aangeboden worden in 
de volgorde zoals deze opgeslagen ligt in de stimuluslijst . De stimuli kunnen 
ook random aangeboden worden . De "seed" -waarde voor de random-routine 
wordt afgeleid van de VAX-klok . 
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5. Wanneer de volgorde van aanbieden van de stimuli niet random is, dan volgt 
een extra vraag: Bij welke stimulus-index starten : Deze mogelijkheid 
is ingebouwd, zodat bij een eventuele computerstoring het experiment hervat 
kan worden . 

j INITSUD 1 

De module INITSUD initialiseert een aantal variabelen die een rol spelen bij het 
adaptieve interferentie experiment (EXPSUD) . Wanneer i.v .m . een computerstoring 
het experiment hervat wordt , dienen een tweetal vragen beantwoord te worden . 

1. Wat was de laatste verzwakkerstand (in dB) 

2. Was het antwoord bij deze stand : A. GOED= 1 
B. FOUT= -1 

--> ANTWOORD (+1/-1) 

Deze informatie is nodig om de juiste verzwakkerstand te bepalen naar aanleiding 
van de eerstvolgende responsie van de proefpersoon. 

IPREPAREI 

Deze module verzorgt de layout van het terminalscherm van de proefpersoon . Er 
wordt op het scherm met een getal aangegeven welk woord over de koptelefoon 
aangeboden wordt. Wanneer de cursor op het scherm verschijnt mag de proefpersoon 
zijn antwoordt intypen. De cursor meldt zich via de terminal-heli . 

jSPEAK 1 

De module SPEAK kijkt of de N-file bestaat . Zo ja, dan wordt de N-file uitgespeeld via 
het gealloceerde spraakkanaal. De proefpersoon krijgt de stimulus over de koptele
foon te horen. Tydens het uitgeven van de spraak worden gegevens omtrent de 
verschillende fasen van de spraakuitgifte op het terminalscherm van de proefleider 
geprint . 

jRESPONSI 

Deze module verzorgt de inname van de responsie van de proefpersoon. 

jEVALUATIE 

Nadat de responsie is ingenomen, wordt deze geevalueerd door de module EVALUATE. 
Het gerespondeerde woord wordt vergeleken met het stimulus CVC-woord. Het 
resultaat van deze evaluatie wordt op het terminalscherm getoond . 

De simple-up-down adaptieve methode is verwerkt in deze module. Uitgaande van de 
beginstand van de verzwakker, de laatste verzwakkerstand en het laatste antwoord 
van de proefpersoon, wordt de nieuwe verzwakkerstand bepaald . Deze verzwakker
stand wordt geprint op het terminalscherm. De proefleider stelt de verzwakker in 
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aan de hand van deze informatie. De beginstapgrootte is 4 dB. Na het eerste om
keerpunt wordt de stapgrootte 2 dB (zie programmaconstanten). 

[STOREI 

Deze module slaat de responsie van de proefpersoon en de resultaten van de evaluatie 
op in een resultaatfile. 

ISCOREI 

De module SCORE geeft na afloop van de sessie op het terminalscherm weer hoeveel 
woorden en fonemen er in de sessie aangeboden zijn . Tevens wordt het percentage 
correct verstane woorden berekend. Ook worden voor het totale aantal fonemen, 
de beginmedeklinkers, de klinkers, en de eindmedeklinkers de percentages correct 
herkende fonemen bepaald. Deze scores worden geprint op het terminalscherm van 
de proefleider 

De module EVALSUD berekent na afloop van de sessie de spraak-interferentie-drempel 
aan de hand van de omkeerpunten. De eerste vier omkeerpunten worden niet 
meegenomen. De drempel wordt op het scherm geprint. 

!FOUT 1 

Deze module print een foutmelding op het scherm, wanneer de N-file die uitgespeeld 
moet worden niet op de spraakdisk aanwezig is . 

IWAITVT 1 

De module WAITVT houdt het programma op, totdat de < C R >-toets ingedrukt 
wordt. Wanneer de < C R >-toets ingedrukt wordt, wordt het experiment vervolgd. 

ICLOSEPP 1 

Deze module meldt de proefpersoon dat de sessie beeindigd is. 

ICLOSEEXP I 

CLOSEEXP sluit het experiment af. De resultaatfile wordt afgesloten. 

3.2 Bepaling articulatiescore : EXPERT 

~E~R'!:_I 
Met behulp van het programma EXPERT wordt een standaard articulatietest uit
gevoerd. Er worden 50 CVC-woorden aangeboden . Na afloop is de articulatie
score van deze lijst bekend. In figuur 3.1 is een stroomdiagram van het programma 
weergegeven. Het programma is geheel opgebouwd uit de modules die in dit hoofd
stuk beschreven zijn. 
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ffAIT 

Ct.Ollf:PP 

Figuur 3.1: Stroomdiagram EXPERT en EXPSUD . De modules die 
aangegeven zijn met een sterretje H vervallen voor EXPERT. PL = 
SWITCH naar de terminal van de proefleider, PP = SWITCH naar de 
terminal van de proefpersoon. 
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3.3 MASIT: Monosyllabic Adaptive Speech Interfer
ence Test: EXPSUD 

IEXPSUD 1 

Het programma EXPSUD bepaalt de spraak-interferentie-drempel aan de hand van een 
lijst van 50 CVC-woorden . De CVC-stimuli worden aangeboden in draagzinnen in 
aanwezigheid van interfererende spraak. In figuur 3.2 is de experimentele opstelling 
weergegeven die hiervoor gebruikt is. Figuur 3.1 laat een stroomdiagram van het 

LPA - UIIT 
IIPLUI 

vnc1rn 

n:azuuu. 

IIDICUIIIT 

10,ni.uoo• 

.-------/4::-\ 
lmun~w ~ 

Figuur 3.2: Schematische opstelling MASIT 

programma zien . Het programma EXPSUD is geheel opgebouwd uit de modules die 
in dit hoofdstuk beschreven zijn . 

3.4 Training van de proefpersonen: TRAINING,OEFEN 

1 TRAINING i 
Het programma TRAINING is vrijwel identiek aan het programma EXPERT. Er zijn 
drie verschillen: 

1. de resultaten van de evaluatiemodule verschijnen nu ook op de terminal van 
de proef persoon (feedback), 

2. bij een foute responsie wordt de stimulus nog eenmaal herhaald, 

3. het aantal aan te bieden stimuli kan vrij worden gekozen ( <= 50). 

l □EFENI 
Het programma OEFEN is afgeleid van het programma EXPSUD. Het enige verschil is 
dat het aantal aan te bieden stimuli bij OEFEN vrij gekozen kan worden ( <= 50) . 
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Hoofdstuk 4 

Verwerking 

In dit hoofdstuk wordt besproken op welke manier de verkregen responsies verwerkt 
worden. De responsies zijn opgeslagen in files waarvan de naam bestaat uit een 
samenvoeging van het nummer van de CVC-lijst en de naam van de proefpersoon. 
Als proefpersoon EGGEN CVC-lijst 13 gehoord heeft, dan zijn de resultaten van deze 
sessie opgeslagen in de file EGGEN13. DAT. Deze resultaatfiles dienen als input voor 
de programma's die in dit hoofdstuk beschreven worden. 

4.1 Articulatiescore en verwarringsmatrices MATRIX 

!MATRIX 1 

Doel : Het programma MATRIX bepaalt de articulatiescore en de verwarringsmatri
ces van de onderzochte CVC-lijst. De scores en matrices worden afzonderlijk 
bepaald voor de beginmedeklikers, klinkers en eindmedeklinkers. 

Prompt : 

NAAM VAN DE FILE : 

Hier dient de naam ingevoerd te worden van de resultaatfile. 

Output : De articulatiescore en de verwarringsmatrices worden op het termi
nalscherm afgebeeld. Een voorbeeld is te zien in figuur 4.1 . 

• 
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Totaal aantal woorden 60 

Totaal aantal tone■en 160 

SCORE Aa.ntal correct 1 - correct 

Correcte woorden 43 86 00 

Correcte tone■•n 143 g6 33 

fone•■ 1 46 g2 00 

Fon••• 2 60 100 00 

Fonee■ 3 47 g4 00 

Verwarringe■atrii: BECINC0NS0NAflTEH 

H D .. C Il J K L Il N p R s T V • z . 1 
B 1 l 33 3 

D 3 100 . 0 

r 3 100 . 0 

C 3 100 .0 

N 3 100 .0 
100 .0 

K 66 .7 

L 3 100 .0 

N 3 100 .0 

N 3 100 . 0 
p 66 .7 

R 3 100 . 0 

s 3 100 . 0 

T 3 100 .0 

V 3 100 .0 

• 3 100 .0 

z 3 - 100 .0 

Verwarringa■atrii: V0WELS 

A AA E EE IE 0 00 U W OE EI UI EU AU 1 X 
A 3 100 0 
AA 3 100 .0 
E 3 - 100 .0 
EE 3 100 .0 
1 3 100 0 
IE 3 100 .0 
0 3 - 100 .0 
00 100 . 0 
u 4 - 100 . 0 
uu 4 100 . 0 
OE 3 100 . 0 
El - 4 100 . 0 

UI 4 100 . 0 
EU 3 - - 100 .0 
AU 3 100 . 0 

Verwarringa ■atrii: EINDC0NS0NANTEN 

r C K L N p R s T N NC • J 1 
r 3 76 .0 

C 4 100 .0 
K 4 100 .0 

L 4 100 .0 

Il 4 - 100 .0 
p 4 100 . 0 

R 4 100 . 0 

s 3 76 0 
T 4 100 .0 

N 4 - 100 .0 

NC 4 - 100 .0 

• 2 66 . 7 

J s 100 .0 

Figuur 4.1: Articulatiescore en verwarringsmatrices behorend bij 
een resultaatfile. 
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4.2 Bepaling MASIT-drempel 
SUDPLOT, PLOTTER 

DREMPEL, MIDPOINT, 

IDREMPELI 

Doel : Dit programma bepaalt de spraak-interferentie-drempel aan de hand van de 
resultaatfile . 

Prompt : 

NAAM VAN DE FILE : 

Hier dient de naam ingevoerd te worden van de resultaatfile . 

Output : Gegevens over het verloop van de drempelbepaling worden op het termi
nalscherm geprint. De volgende gegevens zijn te zien (zie figuur 4.2): 

• gegevens over de sessie : Naam proefpersoon, datum en naam van de N
files, 

• de verzwakkerstanden als functie van het stimulusnummer, 

• de stimuli-indices waar een midpoint bepaald kan worden . Een midpoint 
is het gemiddelde tussen twee omkeerpunten en een schatting van de 
drempel. 

• de midpoints, 

• de drempel met de bijbehorende standaarddeviatie. Bij de berekening 
van de beide waarden zijn de eerste vier midpoints niet meegenomen. 

IMIDPOINT 1 

Doel : Idem aan het doel van het programma DREMPEL. De output wordt nu echter 
niet op het scherm geprint, maar weggeschreven in een file SUDPLOT. DAT. 

Prompt : 

NAAM VAN DE FILE: 

Hier dient de naam ingevoerd te worden van de resultaatfile . 

Output : Een file SUDPLOT . DAT. Deze file bevat de data die het programma SUD
PLOT nodig heeft om het verloop van de adaptieve spraak-interferentie-drempel 
bepaling grafisch weer te geven. De in houd va n deze fil e is identiek aan de ter
minaloutput van het eerder beschreven programma DREMPEL (zie figuur 4.2) . 
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Subject DH 
DatUII 26-FEB-1987 
N-files PCN82 

VERZWAKKERSTANDEN 
20 18 16 14 12 10 8 6 

8 9 10 9 10 11 12 13 
12 13 12 11 12 13 14 13 
10 11 12 11 12 13 12 11 
12 13 12 13 12 11 12 11 

TOTAAL AANTAL NIDPOINTS 
21 

NIDPOINT INDICES 

8 7 
12 11 
12 11 
10 11 
12 11 

9 10 13 14 18 20 22 24 27 31 33 34 36 39 42 43 44 46 47 48 49 0 O O O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O 

NIDP0INT WAARDEN : 
7 . 00 7 . 60 8 . 60 9 . 60 11.00 12.00 12 .00 12 . 00 12.60 12 . 00 

11 . 00 11 . 60 12 . 00 11 . 60 11 . 60 12.60 12 . 60 12 .00 11 . 60 11 . 60 
11 . 60 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 .00 0 . 00 

0 . 00 0 . 00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 . 00 0.00 0 . 00 0 .00 
0 . 00 0 .00 0 . 00 0.00 0.00 0 .00 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 . 00 

DREMPEL (eerste 4 midpointa weggelaten) 
11 . 8 

ST . DEV . (eer■te 4 ■idpoint1 weggelaten) 
0 . 6 

Figuur 4.2: Output DREMPEL 

ISUDPLOTI 

Doel : Het genereren van een file die door de DISSPLA postprocessor (een plot
pakket dat op de IPO-VAX 11/780 draait) gelezen kan worden. De file SUD
PLOT .DAT bevat de data die geplot moeten worden . 

Prompt : Geen prompt. 

Output : Een file POPFIL . DAT. Deze file kan door de DISSPLA post processor 
gelezen en verwerkt worden. 
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IPLOTTERI 

Doel : Dit programma plot de file PDPFIL . DAT op de HP7550A-plotter. 

Prompt : Geen prompt. 

Output : Een plot van het verloop van de drempelbepaling is te zien in figuur 
4.3 . In de bovenste figuur is de verzwakkerstand uitgezet als functie van het 
stimulusnummer. In de onderste figuur staan de midpoints uitgezet als funktie 
van het stimulusnummer. Bij ieder omkeerpunt, uit de bovenste figuur, kan een 
midpoint berekend worden (behalve bij het eerste omkeerpunt). Elk midpoint 
vormt een schatting van de uiteindelijke spraak-interferentie-drempel. 

0 

~ 
,..._o 
a::iö 
3 C") 

co 
0 . ·-o 
Ö N 
~ 
Co 
Q) • 
~o 
4: -

0 
ö 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 
Stimulus index 

0 

~ 
0 X 

,..._ö 
a::l C") 

3 X ... ~ 
co 

•Ö N • • • 0. 
-0 0 

:i si 
0 
ö 

o.o 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 
Stimulus index 

Figuur 4.3: Plot van het verloop van de adaptieve bepa
ling van de spraak-interferentie-drempel. Opm: tijdens deze 

drempelbepaling was de beginstand van de verzwakker gelijk 
aan AfO dB, de beginstapgrootte was 4 dB en de stapgrootte !. 
dB. 
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Hoofdstuk 5 

Spraakniveau 

Uit experimenten (Eggen, 1987) is gebleken dat het voor de bepaling van de spraak
interferentie-drempel erg belangrijk is, de CVC-lijsten in spraakniveau aan elkaar 
gelijk te maken. Er is aangetoond dat voor een bepaalde spraaksoort, verschillende 
CVC-lijsten alleen dan een gelijke drempel opleveren, wanneer het spraakniveau 
van de lijsten gelijk is . De EPL1-methode van Brady is geïmplementeerd om het 
spraakniveau te meten (Brady, 1968) . Deze methode is gebaseerd op de observatie 
dat de logarithmen van de amplitudes van het spraaksignaal bij benadering uni
form verdeeld zijn tussen een willekeurige drempel en een piek . De EPL-waarde van 
een spraakfragment wordt gedefinieerd als de piek van een log-uniform verdeelde 
random variabele, die een RMS-waarde zou opleveren gelijk aan de RMS-waarde 
gemeten voor het echte spraakfragment . De RMS-waarde wordt alleen bepaald aan 
de hand van de spraaksamples, waarvan de amplitudes boven een bepaalde drem
pel liggen. De berekende EPL-waarde , uitgedrukt in dB, is erg ongevoelig voor de 
ligging van deze drempel. Wanneer het niveau van het spraakfragment met een 
bekend aantal dB's versterkt wordt, neemt de EPL-waarde met hetzelfde aantal 
dB's toe. Door deze laatste eigenschap van de EPL-waarde kan het spraakniveau 
van de verschillende CVC-lijsten eenvoudig aan elkaar gelijk gemaakt worden. Er 
dienen twee opmerkingen geplaatst te worden ten aanzien van de door ons geïmple
menteerde EPL-meter (programma EPL) . Op de eerste plaats levert de meter een 
relatieve EPL-waarde in dB. Ten tweede dient de EPL-waarde berekend te worden 
over een spraakfragment dat tenminste 4 seconden lang is ( ongeveer 157 records bij 
een samplefrequentie van 10 kHz) . 

Bij de opnamen van de CVC-woorden kan de volgende werkwijze gehanteerd 
worden: 

l. Een geoefend spreker probeert de CVC-lijst in te spreken op een spraakniveau 
dat zo constant mogelijk is . 

2 . De afzonderlijke CVC-woorden worden ingenomen in de computer , waar
bij er gestreefd wordt naar een maxim ale ui tsturing van de analoog-digitaal 
omzetter . 

3. Met behulp van het LVS-programma RYN (Vogten, 1985a) worden de afzon
derlijke CVC-woorden geconcateneerd tot een grote N-file. 

1Equivalent Peak Level 
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4. Het spraakniveau van de gehele CVC-lijst wordt bepaald met behulp van het 
programma EPL. 

5. De N-files, waarin de afzonderlijke CVC-woorden zijn opgeslagen, worden ver
volgens verzwakt ( of versterkt) met een aantal dB 's gelijk a.an het verschil 
tussen de bepaalde EPL-waarde en een referentie-waarde. Deze referentie
waarde kan bijvoorbeeld de minimale ( of maximale) EPL-wa.arde zijn va.n alle 
lijsten die in het experiment gebruikt worden. 

IEPL 1 

Doel : Het programma EPL berekent de EPL-waarde van een N-file . Deze EPL
waarde is een maat voor het spraakniveau. 

Prompts : 

NAMEN-FILE: N: 

Hier dient de naam van de N-file ingetypt te worden, waarvan de EPL-wa.arde 
berekend wordt. Door < C R > in te typen, verlaat men het programma.. 

THRESH0LD (dB; < CR >= 30.0 dB) : 

Hier dient een drempel ingevoerd te worden. Alleen de samples waarvan de 
logarithme van de amplitude groter is dan deze drempelwaarde worden be
trokken bij de berekening van de EPL-waarde. De default waarde van 30 dB 
is experimenteel bepaald. Deze drempelwaarde levert een betrouwbare EPL
waarde . 

Output : Behalve de EPL-waarde geeft het programma EPL aan: 

• de RMS-waarde van het signaal gebaseerd op de samples die boven 
de drempel liggen ( zowel absoluut (getalrepresentatie) als logarithmisch 
{dB}). 

• het percentage van de spraaksamples, waarvan de amplitude boven de 
drempel ligt. 
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Hoofdstuk 6 

Interferentie Spraak 

De interfererende spraak wordt samengesteld uit de N-file versie van een CVC
lijst . Deze N-files bevatten dezelfde spraakversie als de spraak waarvan de spraak
interferentie-drempel bepaald wordt, maar vormen een verschillende CVC-lijst. Met 
het LVS-programma RYN (Vogten, 1985a) worden de afzonderlijke stimuluszinnen 
(draagzin + CVC-woord) geconcateneerd. Vervolgens wordt de resulterende N-file, 
die nu dus een complete CVC-lijst bevat, vijf maal, verschoven in de tijd, bij zichzelf 
opgeteld met het programma SUM. Tenslotte wordt de resulterende file achterstevoren 
in een nieuwe N-file weggeschreven met het programma REV. Deze N-file bevat de 
achtergrondspraak, zoals die in het experiment gebruikt is. De interfererende spraak 
wordt meerdere malen achterelkaar op een audio tape opgenomen. 

Doel : Met het programma SUM kunnen N-files opgeteld worden. De N-files kun
nen t.o.v. elkaar in de tijd verschoven worden . Ook kan het niveau van de 
afzonderlijke files versterkt of verzwakt worden . 

Prompts : 

NUMBER OF N-FILES ( <= 5) 

Hier wordt aangegeven hoeveel files opgeteld moeten worden (maximaal 5). 

Hierna worden de gegevens voor elke file afzonderlijk opgevraagd. 

NAMEN-FILE N: 

DELAY N-FILE (RECS, < C R > =0) : 

ATTENUATION N-FILE (dB, < CR > =0 .0) 

Nadat de file-naam ingetypt is , kan opgegeven worden hoeveel records (blocks 
van 256 samples) gevuld met nullen er voor de aangegeven file geplaatst 
moeten worden, m.a.w. hoeveel de N-file vertraagd moet worden . Ook wordt 
aangegeven hoeveel de N-file verzwakt moet worden. 

NAME NEW N-FILE N: 
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Er moet worden aangegeven in welke N-file het resultaat van de sommatie van 
de N-files wordt weggeschreven . 

Output : Een N-file waarin het somsignaal is opgeslagen . 

[REV 1 

Doel : Het programma REV levert, uitgaande van een opgegeven N-file, een nieuwe 
N-file, waarin de spraaksamples van de oorspronkelijke N-file in omgekeerde 
volgorde zijn opgeslagen . 

Prompts : 

NAME OLD N-FILE : N: 

Hier dient de naam van de N-file ingetypt te worden, waarvan de spraak achter
stevoren gezet moet worden. Door het intypen van de < C R >-toets verlaat 
men het programma. 

NAME NEW N-FILE : N: 

De omgekeerde spraak wordt opgeslagen in de N-file, waarvan de naam hier 
ingevoerd dient te worden . 

Output : Een N-file die de "reversed"-versie van de input N-file bevat. 
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