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Voorwoord 

Van 1 februari tot en met 31 mei 1990 ben ik in het kader van mijn afstu
deeronderzoek werkzaam geweest op het Instituut voor Perceptie Onder
zoek in Eindhoven. In die periode heb ik onderzoek gedaan naar de invloed 
van gereduceerde difonen op de natuurlijkheid van Brits-Engelse difoon
spraak. Het resultaat van dat onderzoek is uiteengezet in deze rapportage. 
Vanuit het IPO werd ik begeleid door Jan Roelof de Pijper en Rob Drull
man. Begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Utrecht werd gegeven door 
Hugo Quené. 
Een voorwoord is niet compleet zonder dankbetuigingen, die allereerst uit
gaan naar mijn begeleiders. Tevens wil ik de groep "Horen en Spraak" van 
het IPO, waar ik het onderzoek uitvoerde, vermelden. Vanuit deze groep 
ontving ik veel nuttige adviezen en gezelligheid. !PO-werknemers die ik 
in de wandelgangen leerde kennen, wil ik bedanken voor hun aandacht en 
behulpzaamheid. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik kan terugkijken op 
een zeer leerzame en prettige onderzoeksperiode. 

Dit onderzoek werd financiëel mogelijk gemaakt door Philips Eindhoven. 

Augustus 1990 
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1 Inleiding 

1.1 Natuurlijke en synthetische spraak: 
een vergelijking 

Tekst-naar-spraak.systemen zetten geschreven tekst automatisch om naar zo 
natuurlijk mogelijk klinkende spraak. Deze omzetting is het resultaat van 
twee deelprocessen, namelijk analyse en synthese. In de analysefase wordt 
de spelling van een tekst ( de grafemen) omgezet in een klankrepresentatie 
{ de fonemen). Daarnaast vindt een pragmatische en linguïstische analyse 
van de tekst plaats. Beide componenten resulteren in een uitspraakrepre
sentatie die pseudo-fonologisch genoemd kan worden en als uitgangspositie 
voor de synthese dient. 
In de synthesef ase worden de synthese-eenheden aaneengeregen en wor
den de temporele structuur en intonatie beregeld. Een spraaksynthetisator 
brengt het uiteindelijke spraakgeluid voort (De Pijper, 1988). De spraak 
die door het tekst-naar-spraaksysteem geproduceerd wordt is tot op heden 
duidelijk van natuurlijke spraak te onderscheiden. 
Wanneer de verstaanbaarheid van synthetische spraak wordt vergeleken 
met die van natuurlijke spraak, dan blijken de fouten die bij het verstaan 
gemaakt worden van dezelfde soort te zijn. In natuurlijke spraak komen die 
fouten echter beduidend minder frequent voor. Als gevolg van de spraakpro
duktie bevat natuurlijke spraak meer redundantie-cues dan synthetische 
spraak; voor het verstaan van synthetische spraak is meer woordinformatie 
nodig. Ook is gebleken dat synthetische spraak sneller degradeert onder 
invloed van ruis in de omgeving dan natuurlijke spraak (Logan, Green & 
Pisoni, 1989). 
Logan et al.(1989) onderzochten ook de verstaanbaarheid van spraak die 
door verschillende synthese-systemen voor het Amerikaans-Engels gepro
duceerd wordt. Uit de vergelijking kwam naar voren dat de onderzochte 
systemen in twee opzichten van elkaar verschillen: in synthese-techniek en 
in bouwstenen. De mate van verstaanbaarheid is sterk gecorreleerd met het 
eerstgenoemde aspect en de wijze waarop de bouwstenen gebruikt worden. 
De synthese-systemen verschillen van elkaar in twee synthese-technieken 
die ze gebruiken, namelijk LPC- en formantsynthese. LPC-synthese pro
duceert spraak van een mindere kwaliteit dan spraak geproduceerd door 
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formantsynthese. 
Voor de verstaanbaarheid van synthetische spraak is het niet noodzakelij_k 
dat de bouwstenen uit meerdere klanken bestaan ( difonen, demisyllaben); 
ook individuele klanken (allofonen) kunnen gebruikt worden. Een module 
die de overgangen tussen de verschillende bouwstenen beregelt is voor de 
synthese wel van groot belang. Een dergelijke module zal er o.a. voor 
moeten zorgdragen dat de formantsporen van de afzonderlijke bouwstenen 
zo in elkaar overgaan, dat geen abrupte overgangen in de spraak overblij
ven. Dergelijke discontinuïteiten zullen de verstaanbaarheid, en vooral de 
natuurlijkheid, van de synthetische spraak verkleinen. Regels die genoemde 
overgangen bijstellen verschillen per soort bouwsteen. In de volgende para
graaf wordt een specifieke bouwsteen voor spraaksynthese besproken: de 
difoon. 

1.2 Difonen als bouwstenen voor synthetische spraak 

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven wordt syn
thetische spraak gegenereerd met behulp van een tekst-naar-spraaksysteem 
genaamd DS (DifoonSynthese) (Van Rijnsoever, 1989). Dit systeem kan 
o.a. voor het Engels vanuit een tekst een redelijke kwaliteit spraak afleve
ren die gebaseerd is op concatenatie van difonen. Een difoon is een klein 
spraaksegment dat het tweede deel van een foneem, de overgang naar een 
volgend foneem en de eerste helft van dat foneem bevat. Deze klankeen
heden worden gesegmenteerd uit natuurlijke spraak. Een lijst met onzin
woorden is opgesteld die alle, in het Brits-Engels voorkomende, klankcombi
naties bevatten. Onzinwoorden zoals [MCMAEMCMC] en [NCNAENCNC] 
zijn gekozen om genoemde klankcombinaties te creëren. (In Appendix A 
worden de gebruikte foneemnotaties gedefinïeerd.) De woorden werden in
gesproken door een ervaren spreker en de gecursiveerde lettergrepen waren 
beklemtoond. Het spraakgeluid is daarna bemonsterd met een sampling 
frequentie van 10 kHz en na LPG-analyse opgeslagen in een computerge
heugen. Uit deze opgeslagen woorden zijn de difonen gesegmenteerd (Van 
Hemert, 1987). Het segmentatie-proces is afwijkend voor de verschillende 
foneemtypen. Een vocaal wordt op een bepaald punt (70 ms) vanaf het 
begin van die vocaal gesneden. Dit houdt in dat consonant-vocaal ( CV)
difonen vocaaldelen hebben die in duur vastliggen. Het vocaaldeel van 
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de VC-difoon kan vaneren onder invloed van de opvolgende consonant. 
Plosieven en fricatieven worden gesneden vóór de onset van de burst. Alle 
andere consonanten hebben hun snijpunt in het midden (de Pijper, 1988). 
Figuur 1 toont een voorbeeld van hoe een woord door difonen geconcate
neerd wordt. 

TEKST 
DIFONEN 

MAN 
[SI-M] [M-AE] [ AE-N] [N-SI] 

Figuur 1: Een voorbeeld van een woord ontstaan door concatenatie van difonen. 

De [SI] staat voor stilte. Difonen met [SI] zijn nodig, omdat anders het 
woord met een halve [M] zou beginnen en met een halve [N] zou eindi
gen. [SI-]-difonen worden gesegmenteerd uit het begin van een onzinwoord, 
[-SI]-difonen uit het einde. Elke difoon wordt gerepresenteerd door LPC
gecodeerde formant- en bandbreedtewaarden, amplitude, FO en stemhebbend
stemloosinformatie voor elke 10 ms spraak. 
Een voordeel van het gebruik van difonen als synthese-eenheid is dat de 
overgang tussen twee klanken reeds in het klanksegment aanwezig is, zodat 
coarticulatie (locale smoothing) met de direct opvolgende of voorafgaande 
klank niet meer beregeld moet worden. Een nadeel van de difoon als bouw
steen voor synthetische spraak is dat globale smoothing nog wél toegepast 
moest worden. Coarticulatie van klanken die niet elkaars directe buur zijn 
is in de difonen niet aanwezig. Een voorbeeld vormt het woordpaar train
truth. De articulatoren nemen voor een [T] die halverwege het woord door 
een [EI] wordt gevolgd een andere positie in dan wanneer de [T] na de [R] 
door een [UU] gevolgd wordt. In het huidige difoonbestand wordt een der
gelijke coarticulatie niet beregeld, maar zijn consonantclusters uit de eerder 
genoemde onzinwoorden gesegmenteerd en als difonen aan de verzameling 
toegevoegd. Voor het woordpaar train-truth zijn de [TR-EI]- en [TR-UU]
difonen opgeslagen in het computergeheugen. Een nadeel hiervan is dat 
het bestand, tevens door het toevoegen van de [SI]-difonen, erg uitgebreid 
is. Het gebruik van difonen uit het uitgebreide bestand voor de spraaksyn
these voor het Brits-Engels geeft de mogelijkheid om goed verstaanbare en 
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redelijk acceptabele spraak te verkrijgen (De Pijper, 1988). 

1.2.1 Volle versus gereduceerde difonen 

Binnen het genoemde syntheseprogramma DS worden tijdens de spraaksyn
these difonen uit het bestand aangeroepen en geconcateneerd. Het di
foonbestand voor de Engelse synthetische spraak bevat twee verzamelingen 
difonen. Aanvankelijk zijn difonen gesegmenteerd uit beklemtoonde let
tergrepen van ingesproken onzinwoorden. Lettergrepen die een schwa be
vatten werden niet gebruikt. Echter, de synthetische spraak samengesteld 
uit deze difonen bleek erg staccato-achtig en overgearticuleerd te zijn (De 
Pijper, 1987). Reductie , zoals die optreedt in natuurlijke spraak, kwam 
in deze spraak niet voor, want ook op een onbeklemtoonde plaats in een 
zin werd een difoon geplaatst die uit een beklemtoonde lettergreep geseg
menteerd is. Om een vloeiender, meer natuurlijk klinkende spraak te re
aliseren is vervolgens een tweede verzameling difonen aangemaakt, waarbij 
de difonen gesegmenteerd zijn uit niet-beklemtoonde lettergrepen van inge
sproken onzinwoorden. De verwachting was dat deze difonen reductieken
merken in zich zouden hebben analoog aan gereduceerde klanken in natuur
lijke spraak. In het vervolg van deze rapportage worden de difonen die uit 
beklemtoonde lettergrepen gesegmenteerd zijn volle difonen genoemd. De 
niet-beklemtoonde klanksegmenten krijgen de naam gereduceerde difonen. 
In de volgende paragraaf wordt het begrip reductie uitgebreider besproken. 

1.3 Reductie 

1.3.1 Inleiding 

Voor het onderscheiden van klanken uit beklemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen is in de vorige paragraaf de term gereduceerd gebruikt. Gere
duceerde difonen kunnen zowel in temporeel als spectraal opzicht van de 
volle difonen verschillen. In de volgende paragrafen worden beide vormen 
van reductie, temporele en spectrale reductie, besproken. 

7 



1.3.2 Temporele reductie 

Onder temporele reductie verstaan wij duurverkorting van een klank of 
klankcluster in onbeklemtoonde positie. De duur van een klank is afhanke
lijk van het karakter van de voorafgaande en de opvolgende consonant. Een 
vocaal in positie voor een stemhebbende consonant duurt langer dan voor 
een stemloze consonant. In onbeklemtoonde positie wordt die vocaal korter, 
maar hij blijft wel langer dan dezelfde gereduceerde, onbeklemtoonde vo
caal voorafgaand aan een stemloze consonant (Deng, Lennig & Mermelstein, 
1989). 
Onderzoek van Koopmans-van Beinum (1980) heeft ook aangetoond dat 
een gereduceerde syllabe beduidend korter van duur is dan een beklem
toonde. 
Crystal en House (1988) vergeleken eveneens segmentele duren in relatie 
met klemtoon. Het effect dat klemtoon heeft is een lengtetoename van 
60% voor een beklemtoonde syllabe bij een hoog spreektempo en 20% bij 
een laag spreektempo. Een dergelijk verschil in duur tussen beklemtoonde 
en onbeklemtoonde syllaben zoals dat gevonden is in natuurlijke spraak 
moet ook teruggevonden worden in synthetische spraak. In de verwachting 
ligt dat synthetische spraak natuurlijker gaat klinken wanneer daarbin
nen d~uraanpassing plaatsvindt (Klatt, 1987). Voor de reeds genoemde 
difoonspraak is duuraanpassing van groot belang. De spraaksegmenten 
hebben een te lange duur als gevolg van de difoonconcatenatie van de 
spraakklanken uit natuurlijke spraak: zowel gereduceerde als v9lle difo
nen zijn gesegmenteerd uit losse onzinwoorden, daardoor zijn de difonen 
langer van duur dan wanneer ze uit zinnen gesegmenteerd waren. Voor het 
Engels zijn inherente duren berekend die als referentie voor duurverkorting 
en -verlenging genomen kunnen worden (Edward, 1982). Aan het begin 
van dit onderzoek was een, daarop betrekking hebbende, duurmodule nog 
niet beschikbaar. Tegenwoordig kunnen die duurregels wel gebruikt wor
den. Deze module levert duuraanpassingen op verschillende plaatsen in een 
uiting, zoals verlenging van een beklemtoonde vocaal en verkorting van een 
vocaal in een polysyllabisch woord. 
Wanneer, zoals in het bovenstaande naar voren gekomen is, tussen beklem
toonde en onbeklemtoonde syllaben een duidelijk duurverschil aantoonbaar 
is mag verwacht worden dat een dergelijk verschil ook gevonden kan wor-

8 



den tussen volle en gereduceerde difonen. De vraag die daarbij van belang 
is, is of de temporele verschillen tussen beide soorten difonen perceptief 
waarneembaar zijn en daardoor bijdragen tot het vergroten van de natuur
lijkheid van de Brits-Engelse difoonspraak. 

1.3.3 Spectrale reductie 

Onder spectrale reductie wordt verstaan het niet bereiken van de formant
waarden van een geïsoleerde klinker, i.e. de doelpositie van een klinker 
in verbonden spraak. Dat deze positie niet bereikt wordt heeft meerdere 
oorzaken. In de eerste plaats is een duidelijke articulatie niet noodzakelijk 
voor het geheel verstaan van een boodschap. Een spreker gaat er van uit 
dat een luisteraar meestal "aan een half woord genoeg heeft". De ideale 
realisatie van klanken behoeft niet bereikt te worden. Articulatorische be
wegingen in de richting van het foneemdoel zijn voldoende om verstaanbare 
spraak te genereren. 
Ten tweede hebben de articulatoren tijd nodig om de positie die bij een 
bepaalde klank hoort in te nemen. Wanneer de posities van twee opeen
volgende klanken ver uit elkaar liggen vindt altijd coarticulatie plaats. In 
sommige gevallen resulteert deze coarticulatie in akoestische veranderingen. 
In de derde plaats ontneemt een verhoogd spreektempo de spreker de mo
gelijkheid om bepaalde posities voor de articulatoren in te nemen, wat tot 
gevolg heeft dat de doelpositie van de klank niet bereikt wordt. Dit kan 
zowel bewust als onbewust gebeuren. Wanneer het onbewust gebeurt is 
deze oorzaak dezelfde als de tweede. In alle drie gevallen staat het feit 
centraal dat de ideale realisatie van klanken niet gehaald wordt in verbon
den spraak. In de literatuur zijn nog meer gegevens te vinden die wijzen op 
spectrale klinkerreductie in het formantenveld. Zo zal bij meer gereduceerde 
spraak, onbeklemtoonde klanken in vrije conversatie, de onbeklemtoonde 
spectraal van de beklemtoonde verschillen. Dit verschil komt tot uiting 
in de verandering van de formanttransities (Van Bergem, 1989). Echter, 
geringe akoestische contrasten in het formantenveld hebben niet vanzelf
sprekend tot gevolg dat ook perceptieve contrasten veroorzaakt worden 
(Koopmans-van Beinum, 1980). De mate van formantverschuiving is spre
kerafhankelijk. Daardoor kunnen niet vanuit een bepaalde spreeksituatie 
de formantwaarden van een andere situatie voorspeld worden zoals dat wel 
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mogelijk is voor klinkerduren. Lindblom (1963) gaf aan dat in het Engels 
onbeklemtoonde vocalen de neiging hebben om in klankkarakteristiek in de 
buurt van de schwa te komen. Een dergelijk effect heeft hij gevonden in de 
eerste drie formantwaarden van betreffende vocalen. 
Koopmans-van Beinum {1980) vond in haar resultaten dat bij klinkerre
ductie het onderscheid tussen een lange en korte klinker gaat vervagen. 
Voor de Brits-Engelse difoonspraak vermoedde de Pijper (1988) dat door 
het aanbrengen van spectrale veranderingen in de spraak door de introduc
tie van gereduceerde difonen de natuurlijkheid van de spraak vergroot zou 
worden. Of de spectrale verschillen tussen gereduceerde en volle difonen 
een belangrijke rol spelen in het vergroten van die natuurlijkheid vormt een 
van de onderzoeksvragen. 

1.3.4 Samenvatting 

Temporele en spectrale reductie zijn verschijnselen die in natuurlijke spraak 
akoestisch aantoonbaar zijn. Voor de Brits-Engelse difoonspraak is nog 
geen formeel onderzoek gedaan naar de vraag of zowel temporele als spec
trale reductie noodzakelijk zijn voor het vergroten van de natuurlijkheid 
van deze synthetische spraak. 
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2 Onderzoeksvragen 

Door toevoeging van gereduceerde difonen aan de difoonverzameling voor 
het Brits-Engels werd verondersteld dat de natuurlijkheid van de difoon
spraak vergroot zou worden. In een vorig hoofdstuk (1.3) werd reeds veron
dersteld dat de gereduceerde difonen in temporeel en spectraal opzicht van 
de volle difonen verschillen. Dit moet echter, zowel perceptief als akoestisch, 
nog onderzocht worden. Allereerst zal in dit onderzoek bekeken worden of 
de gereduceerde difonen daadwerkelijk de natuurlijkheid van de difoon
spraak vergroten. Daarnaast zal onderzocht worden of het verschil tussen 
beide soorten difonen veroorzaakt wordt door temporele en/of spectrale 
verschillen. Hiertoe werden de volgende vragen, die de basis van het on
derzoek vormen, geformuleerd: 

1. Vergroot de toevoeging van gereduceerde difonen aan het bestand de 
natuurlijkheid van de Brits-Engelse difoonspraak? 

2. Leveren de verschillen tussen volle en gereduceerde difonen in het 
temporele domein een belangrijke bijdrage aan de natuurlijkheid van 
de Brits-Engelse difoonspraak? 

3. Leveren de verschillen tussen volle en gereduceerde difonen in het 
spectrale domein een belangrijke bijdrage aan de natuurlijkheid van 
de Brits-Engelse difoonspraak? 

Om een antwoord te vinden op bovenstaande onderzoeksvragèn is een 
perceptie-experiment opgezet. Het eerste deel van het experiment is gericht 
op de vraag of de gereduceerde difonen zorgdragen voor een meer natuurlijk 
klinkende difoonspraak. Het tweede deel van het experiment probeert een 
antwoord te vinden op de andere onderzoeksvragen. Indien zou blijken 
dat gereduceerde difonen de natuurlijkheid van de spraak niet vergroten, 
dan zouden de laatste twee onderzoeksvragen geen nut hebben. Echter, 
informeel onderzoek heeft reeds aangetoond dat luisteraars difoonspraak 
met gereduceerde difonen natuurlijker vinden klinken dan zonder. Uit het 
experiment moet blijken welke verschillen deze toename van de natuurlijk
heid veroorzaken. Verondersteld wordt dat alleen temporele reductie van 
belang is voor de natuurlijkheid indien een duidelijk verschil in voorkeur is 
aangegeven tussen het gebruik van volle difonen enerzijds en het gebruik 
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van volle en gereduceerde difonen anderzijds. Dit wordt verondersteld op 
grond van eerdere gegevens over reductieverschijnselen in de difoonspraak 
voor het Nederlands (Van Son & Pols, 1990; Drullman & Collier, 1990). Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat alleen temporele reductie van belang 
is voor de natuurlijkheid van de Nederlandse difoonspraak. We kunnen 
verwachten dat uit dit perceptie-experiment eenzelfde resultaat voor het 
Brits-Engels naar voren komt; dit is echter nog niet bewezen. Wanneer 
geen verschil in voorkeur naar voren komt uit de resultaten van het tweede 
deel van het experiment dan is spectrale reductie van belang, of beide vor
men van reductie. 
In het volgende hoofdstuk wordt het vooronderzoek beschreven dat ten 
grondslag lag aan het daadwerkelijke experiment. 
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3 Voorbereidend onderzoek: het pilot-experiment 

3.1 Inleiding 

Een pilot-experiment werd opgezet om de onderzoeksvragen te toetsen en 
de methode en het materiaal te onderzoeken op bruikbaarheid. Zoals al in 
hoofdstuk 2 werd vermeld, bestond het experiment uit twee delen (Test 1 
en Test 2). Test 1 had tot doel onderzoeksvraag 1 te beantwoorden. Test 
2 was opgezet om een antwoord te vinden op onderzoeksvragen 2 en 3. 
Indien uit de resultaten van dit vooronderzoek zou blijken dat de geteste 
opzet bruikbaar is, dan zal op dezelfde wijze het hoofd-experiment opgezet 
worden. 

3.2 Materiaal en methode 

3.2.1 Materiaal 

Voor Test 1 werden zes zinnen, waaronder een oefenzin, aangemaakt met ge
bruik van zowel volle als gereduceerde difonen. De zinnen werden in foneem
notatie via het toetsenbord ingevoerd, omdat de grafeem - foneemomzetter 
niet voor 100% betrouwbaar is (zie Appendix B voor de gebruikte zinnen). 
Op de plaats van de primaire woordklemtoon (*) en het zinsaccent (') wer
den markeerders geplaatst, zoals tussen haken aangegeven. Op elke zin 
werd door het synthesesysteem een intonatiepatroon gelegd op basis van de 
geplaatste zinsaccenten (Willems, Collier & 't Hart, 1988). Voor elke zin 
werden vier versies gecreëerd die bestonden uit: 

1. Gereduceerde difonen. 

2. Volle difonen op de plaats van het zinsaccent. 

3. Volle difonen op de plaatsen van primaire woordklemtoon en zinsac
cent. 

4. Volle difonen. 

De aldus ontstane versies werden willekeurig in paren gezet, voorafgegaan 
door de vier versies ter introductie. Elk paar werd tweemaal achter elkaar 
in een listfile geplaatst: (versie)l-(versie)2 (2x), 1-3 (2x), 1-4 (2x), 4-3 
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(2x), 4-2 (2x), 3-2 (2x) en daarna andersom: 2-1 (2x), etc. De paren 
werden zo opgesteld om binnen een paar op consistente scores te testen. 
Voor een betrouwbare score zal, wanneer bij paar 1-2 het eerste element 
voorkeur krijgt, bij paar 2-1 het tweede element voorkeur moeten krijgen. 
Bovengenoemde procedure vond plaats voor alle zes zinnen. De zinnen 
werden gesynthetiseerd en daarna digitaal-analoog geconverteerd (sampling 
frequentie 10 kHz, low pass filter 4.8 kHz) en uiteindelijk opgeslagen op een 
cassetteband. 

Voor Test 2 werden de zes zinnen van Test 1 gebruikt, waarbij de foneem
duren van elke versie van een zin werden opgelijnd aan de foneemduren 
van een referentieversie. Versie 2 diende als referentieversie. Voor versie 2 
werd gekozen, omdat verwacht werd dat een combinatie van gereduceerde 
en volle difonen een meer natuurlijk klinkende spraak zou genereren, dan 
een versie met alleen volle of alleen gereduceerde difonen. Dan blijven dus 
versie 2 en 3 over om uit te kiezen. Daaruit is versie 2 gekozen, omdat 
verwacht werd dat een zin weinig volle difonen nodig heeft om natuurlijker 
te klinken. Versie 3 bevatte meer volle difonen. Door de oplijning wer
den sommige gereduceerde difonen in duur verlengd en enkele volle difonen 
op bepaalde plaatsen in een zin in duur gereduceerd. Het laatstgenoemde 
houdt temporele reductie in. Het enige verschil tussen de versies van Test 1 
en Test 2 is foneemduuraanpassing bij het laatstgenoemde deelexperiment. 
Dit werd gedaan om de factor temporele reductie te separeren van spectrale 
reductie. 

3.2.2 Methode 

Twee mannen en twee vrouwen namen deel aan het experiment. Eén man 
en één vrouw waren native speakers van het Brits-Engels. De andere twee 
proefpersonen waren afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde en 
van Nederlandse origine. 
Een informatieformulier werd vervaardigd om de proefpersonen te informeren 
over de procedure van het experiment (Appendix C). Ook werden score
formulieren ontworpen waarop de proefpersonen hun oordeel over de difoon
spraak konden weergeven (een voorbeeld: Appendix D) . De proefpersonen 
werden mondeling geïnstrueerd over de gang van zaken met betrekking tot 
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het experiment. Voorafgaand daaraan hadden zij het informatieve! gelezen. 
Het experiment bestond, zoals al eerder aangegeven (3.2.1) uit twee delen 
(Test 1 en Test 2), elk deel duurde 25 minuten. Het experiment werd in:. 
geleid door een toon. Het eerste deel van Test 1 bevatte de versies van de 
zes zinnen. Aan het begin van elke nieuwe zin werden twee tonen gehoord. 
Daarna werden de vier versies ter introductie gepresenteerd, gevolgd door 
een toon. Na de vier versies werd geen responsie verlangd. Vervolgens wer
den de paren steeds tweemaal aangeboden. De tijd tussen de aanbiedingen 
van de versies binnen een paar bedroeg 1.5 sec. Na de tweede aanbieding 
van een paar werd een kort moment van pauze ingelast (3 sec) waarin de 
proefpersonen hun voorkeur kenbaar konden maken op het score- formulier. 
De proefpersonen was gevraagd aan te geven welke versie zij het meest 
vloeiend en het meest natuurlijk vonden klinken. Op een 5-puntsschaal 
konden zij hun voorkeur bekend maken: 

-2 sterke voorkeur voor de eerste versie 

-1 geringe voorkeur voor de eerste versie 

0 geen voor keur 

1 geringe voorkeur voor de tweede versie 

2 : sterke voorkeur voor de tweede versie 

De test werd aangeboden over koptelefoons. Na Test 1 werd een korte 
pauze ingelast. Test 2 verliep op dezelfde wijze . 

3.3 Resultaten en discussie 

De gegevens van beide experimenten werden geanalyseerd door middel van 
een variantie-analyse beschreven door Damen en Ellerman (1988), afkom
stig van Scheffé (1952). Gemiddelde voorkeuren per paar werden berekend 
voor het eerste element over het tweede met behulp van alfawaarden. Al
fawaarden kunnen beschouwd worden als een verdeling van waarden op 
een voorkeurschaal, in dit geval toegepast op elk van de vier versies van 
een uiting. Een lage alfawaarde refereert naar een hoge voorkeur. De 
gemiddelde voorkeur binnen een paar (i, j) is het verschil tussen de corre
sponderende parameters: voorkeurverschil = ai-aj. Uit de varianties van 
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de scores wordt een maatstaf berekend. Voorkeurverschillen zijn significant 
(p < 0.05) wanneer ze groter zijn dan de maatstaf. Omdat in dit exper
iment gebruik gemaakt is van een 5-puntsschaal variëren de alfawaarden 
van -1 tot + 1. Tabel Ia toont de resultaten van Test 1 voor de 5 zinnen 
gepooled over de 4 proefpersonen. De kolom waarboven verschil staat geeft 
het resultaat van I ai-aj / De laatste kolom bevat de significantiescores. 

Tabel la: Alfawaarden, absolute verschilwaarden en significantiescores (p < 0.05) 
voor Test 1. 

1i-TT alfa(i) alfa(j) 1 verschilTsignif l 
- · -... ---

1 2 -0.3125 -0.3063 0.0062 0 
' 

1 3 -0.3125 -0.1812 0.1313 0 1 
1 

1 4 -0.3125 0.8000 1.1125 1 i 
' 4 3 0.8000 -0.1812 0.9812 1 

4 2 0.8000 -0.3063 1.1063 1 
') 2 -0.1812 -0.3063 0.1250 0 i V 

·-

Figuur 2a laat zien hoe de voorkeuren binnen de paren verdeeld zijn. De 
onderbroken lijn geeft het bereik van de maatstaf aan: balken die zich boven 
de grenslijn bevinden geven een significant (p < 0.05) verschil in voorkeur 
weer binnen het corresponderende paar. 
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Figuur 2a: Voorkeurverschillen uit Test 1. 

Uit de figuur blijkt dat de voorkeurverschillen uit Tabel Ia sterk significant 
zijn: de balken overschrijden de maatstafgrenslijn ruimschoots. Uit Tabel 
Ia en Figuur 2a blijkt dat versie 4 niet geprefereerd wordt wanneer deze 
versie in vergelijking met versie 1, 2 of 3 wordt aangeboden. Voorkeurver
schillen binnen de paren die geen versie 4 bevatten zijn niet significant. 
De aldus gevonden resultaten bevestigen de veronderstelling die eerder in 
deze rapportage (Hoofdstuk 2) werd gedaan, namelijk dat gereduceerde di
fonen de natuurlijkheid van de difoonspraak vergroten. Immers,·versie 4, 
bestaande uit volle difonen, kreeg geen voorkeur in tegenstelling tot de an
dere drie versies, die gereduceerde difonen bevatten. 

Voor het berekenen van de resultaten van Test 2 werd dezelfde variantie
analyse gebruikt. In Tabel Ib worden de resultaten getoond, gepooled over 
de 5 zinnen en de 4 proefpersonen. 
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Tabel Ib: Alfawaarden, absolute verschilwaarden en significantiescores (p < 0.05) 
voor Test 2. 

1 i 7l alfa(i) · alfa(j) 1verschilTsignTfl 

1 2 0.0500 -0.0563 0.1063 0 1 
' 

1 3 · 0.0500 -0.03ï5 0.0875 0 
1 4 0.0500 0.0438 0.0063 0 ' 
4 3 0.0438 -0.0375 0.0813 0 ; 

4 2 : 0.0438 . -0.0563 0.1000 0 
i 
i 

3 2 -0.0375 -0.0563 0.0187 0 : 
- - ·- - - - --- ---

In Figuur 2b zien we dezelfde resultaten terug . 

..c:: 
u 
U) .... 
QJ 

;: -1 -;:l 
QJ 
~ .... 
0 
0 
> 

Figuur 2b: Voorkeurverschillen uit Test 2. 

Uit Tabel Ib kwam al naar voren dat geen significante voorkeurverschillen 
gevonden zijn. Hoe de verdeling van de alfaverschilwaarden is, wordt 
duidelijk uit Figuur 2b. Alle balken blijven onder de maatstafgrenslijn. 
De onderlinge verschillen zijn zeer klein. Het voornaamste van deze re
sultaten is, dat geen significante voorkeurverschillen naar voren gekomen 
zijn. Deze uitkomst versterkt de veronderstelling uit Hoofdstuk 2 dat alleen 
temporele reductie van belang is voor het vergroten van de natuurlijkheid 
van Brits-Engelse difoonspraak. 
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3.4 Conclusies 

Uit de resultaten van het pilot-experiment komen twee conclusies naar 
voren: 

1. De toevoeging van gereduceerde difonen aan de difoonverzameling 
vergroot de natuurlijkheid van de spraak. 

2. Temporele verschillen tussen beide soorten difonen zijn van belang 
voor het vergroten van de natuurlijkheid. 

Kennelijk leveren de spectrale verschillen tussen volle en gereduceerde di
fonen geen belangrijke bijdrage aan de natuurlijkheid van de difoonspraak. 
Terugkijkend op het experiment kan vastgesteld worden dat de onder
zoeksvragen toetsbaar zijn. Ook het materiaal en de methode zijn voor 
toepassing in het hoofdexperiment bruikbaar gebleken. Hoewel verwachte 
resultaten uit het pilot-experiment naar voren gekomen zijn, moet rekening 
gehouden worden met het feit dat slechts vier proefpersonen deelgenomen 
hebben aan een experiment dat maar vijf zinnen bevatte. In het hoofd
experiment dat in het volgende hoofdstuk beschreven wordt zijn twintig 
zinnen opgenomen, die voorgelegd zijn aan tweeëndertig proefpersonen. 
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4 Experiment 1 en 2: een perceptieve 
analyse 

4.1 Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk (Hoofdstuk 3) naar voren gekomen is dat 
de geteste opzet van het perceptie-experiment bruikbaar is, werd een uit
gebreider experiment opgezet. Dit experiment bestond, evenals het pilot
experiment, uit twee delen: Experiment 1 en Experiment 2. Het eerste ex
periment probeert een antwoord te geven op onderzoeksvraag 1, het tweede 
experiment op onderzoeksvragen 2 en 3 (Hoofdstuk 2). Beide experimenten 
zijn weer van elkaar afhankelijk: wanneer uit Experiment 1 geen signifi
cante verschillen naar voren komen dan heeft het geen nut om Experiment 
2 uit te voeren. Echter, verwacht wordt dat dezelfde resultaten als in het 
pilot-experiment gevonden worden (3.3). 

4.2 Materiaal en methode 

4.2.1 Materiaal 

Voor Experiment 1 en Experiment 2 werden, naast de vijf zinnen die 
• 

voor het pilot-experiment gebruikt zijn, vijftien nieuwe zinnen aangemaakt. 
Deze zinnen werden op dezelfde wijze gesynthetiseerd als in het pilot
experiment. Als resultaat ontstonden twintig zinnen, voorafgeg~an door 
een oefenzin (Appendix E). Van al deze zinnen werden vier verschillende 
versies gemaakt analoog aan het pilot-experiment (3.2.1). Voor Experiment 
1 werden de foneemduren van de verschillende versies van een uiting vari
abel gehouden. Geen enkele aanpassing werd met deze zinnen uitgevoerd. 
Voor Experiment 2 werden evenals in Test 2 (3.2.1) foneemduuraanpassin
gen verricht. Dit werd ook hier gedaan om de temporele verschillen tussen 
volle en gereduceerde difonen te scheiden van de spectrale verschillen. 

4.2.2 Methode 

Uit het spraakmateriaal werden vier deelexperimenten (Testl, 2, 3 en 4) 
samengesteld. Elk deelexperiment bestond uit twee delen: deel A en deel B. 
Deze delen komen overeen met resp. Experiment 1 en Experiment 2. Deel 
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A van Test 1 bevatte paren van de zinnen 1 tot en met 10, voorafgegaan 
door een oefenzin. Deel B bevatte paren van de zinnen 1 tot en met 10 
die het resultaat waren van de oplijning van de verschillende foneemdure~, 
zoals voor Experiment 2 gedaan was (4.2.1). Deel A en B van test 2 waren 
op dezelfde wijze gecreëerd als Test 1. Voor dit deelexperiment vormden 
paren van de zinnen 11 tot en met 20 het materiaal. Test 3 bevatte hetzelfde 
materiaal als Test 1. Echter, de volgorde van aanbieden werd op twee 
manieren veranderd. Ten eerste werd eerst deel B aangeboden en daarna 
deel A. De tweede volgorde-verandering vond plaats binnen de aanbieding 
van de paren. Waar in Test 1 een paar in de volgorde (i, j) werd aangeboden, 
werd in Test 3 datzelfde paar in de volgorde (j, i) aangeboden. Test 4 

bestond uit hetzelfde materiaal als Test 2. Ook hier werd de volgorde waarin 
de testdelen gepresenteerd werden en de volgorde van de paren omgewisseld. 
In het schema dat hieronder gepresenteerd wordt, is deze opzet in kaart 
gebracht. 

I! groep 1 Il groep 2 groep 3 Il groep 4 11 

1 proefzin proefzin i proefzin proefzin 1 1 1 

zin 1-10 zin 11-20 i zin 1-10 zin 11-20 
(i, j) (i, j) 1 (j' i) (j' i) 

,, niet opgelijnd niet opgelijnd 
1 

opgelijnd opgelijnd 
! PAUZE PAUZE ' PAUZE PAUZE i ! 

i zin 1-10 zin 11-20 zin 1-10 zin 11-20 
! 
1 (i, j) (i, j) (j l i) (j l i) 
! 
1 opgelijnd opgelijnd niet opgelijnd niet opgelijnd 

Voor deze opzet, afwijkend van de opzet van het pilot-experiment, werd 
gekozen vanuit meerdere oogpunten. 

• Wat de afwezigheid van de proefzin in elk tweede testdeel betreft, lijkt 
het overbodig om een proefpersoon die twee testdelen doet tweemaal 
dezelfde proefzin te laten horen. Verwacht mag worden dat men na 
het eerste experiment genoeg ervaring met de procedure en de wijze 
van scoren heeft opgedaan, zodat aan het begin van het tweede test
deel geen fouten gemaakt zullen worden die te wijten zijn aan on
ervarenheid. De pauzetijd tussen de twee testdelen bedroeg slechts 
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twee minuten. 

• Bij het presenteren van de testdelen dient de kans op een leereffect 
vermeden te worden. Wanneer alleen de volgorde Experiment !

Experiment 2 gebruikt werd, dan zou, bij een betere score in Ex
periment 2, opgemerkt kunnen worden dat men door Experiment 1 
ervaring heeft gekregen in het luisteren naar en het beoordelen van 
de uitingen. 

• De paren van de testdelen werden zowel in de volgorde (i, j) als in de 
volgorde (j, i) aangeboden om op consistente scores te kunnen testen 
(3.2.1). 

Elke groep kreeg de helft van de twintig zinnen te horen, hetgeen een test 
van een uur omvatte. Voor het uitvoeren van het experiment werd contact 
gezocht met native speakers van het Brits-Engels. Tweeëndertig tweede
jaars studentes Speech Sciences van het University College of London na
men deel aan het experiment . Voorafgaand aan het experiment werden de 
proefpersonen tweemaal mondeling geïnformeerd over de procedure en de 
wijze van scoren. De eerste maal door hun docent, die op de hoogte was en 
het informatieformulier (Appendix C) grondig gelezen had. Kort voor het 
afnemen van het experiment heb ikzelf nog eenmaal in het kort de wijze van 
aanbieden en scoren uitgelegd. Tijdens het experiment konden de proef
personen op een bord voor hen zien wat de cijfers op het score-formulier 
inhielden (Appendix C) . De proefpersonen kregen de opdracht een voorkeur 
voor een versie van een paar aan te geven op het score-formulier ( een voor
beeld: Appendix D). Hun werd met klem gevraagd om bij hun oordeel te 
letten op de natuurlijkheid en vloeiendheid van de aangeboden spraak. De 
cassettebandjes , waarop de uitingen voor de Testen 1 tot en met 4 stonden, 
werden op vier cassetterecorders afgespeeld. De cassetterecorders waren 
van het merk Superscope Professional , type CD-330. De recorders waren 
per paar gekoppeld aan een Yamaha versterker. Elke cassetterecorder was 
aan één zijde verbonden met één van de twee versterkers en aan een andere 
met een schakelkast je dat vier uitgangen voor koptelefoons bevatte. Op 
die wijze werden aan elke cassetterecorder vier koptelefoons van het merk 
Sennheiser , type HD 414, aangesloten. Van de groep proefpersonen werden 
vier groepen van acht gevormd. Elke groep kreeg een van de vier testen 
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aangeboden. De afname van het experiment vond plaats in het spraak
laboratorium van de vakgroep Phonetics and Linguistics van het UCL il} 
Londen. Na afloop ontving iedere proefpersoon f5 voor haar medewerking. 

4.3 Resultaten en discussie 

Nadat de score-formulieren verzameld waren, werden de data uitgewerkt 
met behulp van dezelfde variantie-analyse die bij het uitwerken van de 
gegevens van het pilot-experiment gebruikt werd (3 .3). De gegevens wer
den per experiment (Experiment 1 en Experiment 2) gepooled over de 20 
zinnen en de 32 proefpersonen, hetgeen binnen de variantie-analyse van 
Scheffé (1952) toegestaan is. De resultaten van Experiment 1 werden van 
Experiment 2 gescheiden gehouden; d.w.z . dat de gegevens van Test lA, 
Test 2A, Test 3B en Test 4B samengenomen werden om het materiaal voor 
Experiment 1 te vormen. Voor Experiment 2 werden de resterende delen 
bij elkaar genomen: Test lB, Test 2B, Test 3A en Test 4A. Op deze manier 
werd de hele groep als beoordelaar beschouwd, hetgeen de betrouwbaarheid 
van de uiteindelijke uitkomsten ten goede zou komen. 
Op grond van de verschillende data en het aantal proefpersonen werd een 
maatstaf berekend voor Experiment 1 en voor Experiment 2. Deze maatstaf 
was veel korter dan die van het pilot-experiment, omdat de groep proef
personen en de omvang van het materiaal in het pilot-experiment kleiner 
waren. Tabel IIa geeft de alfawaarden, absolute alfaverschilwaarden en sig
nificanties weer voor de resultaten van Experiment 1. 

Tabel Ila: Alfawaarden, absolute verschilwaarden en significantiescores (p < 0.05) 
voor Experiment 1. 

1 i j I alfa(i) alfa(j) 1 verschil I signif I' 

1 2 -0 .2023 -0.3664 0.1641 1 

1 3 -0.2023 -0.0531 0.1492 1 : 

1 4 -0.2023 0.6219 0.8242 1 

4 3 0.6219 -0.0531 0.6750 1 

4 2 0.6219 
! 

· -0.3664 0.9883 1 

3 2 -0.0531 -0.3664 0.3133 1 
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In Figuur 3a is eenzelfde resultaat terug te vinden. 
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Figuur 3a: Voorkeurverschillen uit Experiment 1. 

Uit deze figuur wordt duidelijk hoe de voorkeurverschillen verdeeld waren. 
Hoewel in Tabel Ila wordt aangegeven dat alle voorkeurverschillen signifi
cant zijn, blijkt uit Figuur 3a dat de mate van significantie sterk verschilt. 
Hoe dichter een balk zich in de buurt van de 1 bevindt, des te duidelijker is 
het voorkeurverschil binnen het corresponderende paar. Wanneer de verdel
ing van de lengten van de balken wordt vergeleken met die van Figuur 2a 
{3 .2) dan blijkt de trend dezelfde te zijn: paren met versie 4 als eèn van de 
elementen laten een sterke voorkeur zien voor het andere element van dat 
paar. De variantie in de scores genereerde een zeer korte maatstaf, hetgeen 
tot gevolg heeft dat alle voorkeurverschillen wel significant waren. 
Tabel Ilb geeft de resultaten van Experiment 2. 
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Tabel llb : Alfawaarden , absolute verschilwaarden en significantiescores (p < 0.05) 
voor Experiment 2. 

J i j f alfa(i) , alfa(j) i verschil i signif 1: ._ 

1 2 ; 0.0555 -0.0688 0.1242 1 li 1 

1 3 0.0555 , -0.0141 0.0695 0 
1 4 1 0.0555 ! 0.0273 0.0281 0 li ' 
4 3 : 0.0273 : -0.0141 0.0414 0 

1 

4 2 : 0.0273 : -0.0688 0.0961 1 
3 2 1 1 -0.0141 : -0.0688 0.0547 0 

Uit Tabel IIb komt naar voren dat twee significante voorkeurverschillen 
gevonden zijn en wel binnen de paren 1-2 en 4-2. Versie 2 kreeg in beide 
paren de voorkeur. De verschillen zijn echter zeer klein, zoals ook uit Figuur 
3b is op te maken. 
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Figuur 3b: Voorkeurverschillen uit Experiment 2. 

Alle voorkeurverschillen liggen in de buurt van de 0-as; d.w.z. alle ver
schillen zijn minimaal, ook al zijn twee significante scores gevonden. In ver
gelijking met de resultaten uit Test 2 (3.2) kan beweerd wordt dat een grote 
mate van overeenkomst aanwezig is tussen Test 2 en Experiment 2, evenals 
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dat gevonden is tussen Test 1 en Experiment 1. Dit bevestigt de verwacht
ing die in 4.1 vermeld werd, namelijk dat uit dit perceptie-experiment 
dezelfde resultaten als uit het pilot-experiment naar voren zouden gekomen. 

4.4 Conclusies 

Uit de resultaten van Experiment 1 kan geconcludeerd worden dat versie 
4 niet geprefereerd werd wanneer deze versie tegenover een andere versie 
aangeboden werd. De andere versies, versie 1, 2 en 3, werden in die ver
gelijking steeds als natuurlijker ervaren. Dat versie 4 geen voorkeur kreeg, 
hangt samen met het feit dat alleen volle difonen voor het synthetiseren van 
die versie werden gebruikt. Daardoor ervaren proefpersonen deze versie als 
onnatuurlijk in vergelijking met de andere versies. Uit Experiment 2 kwam 
naar voren dat versie 4 meer natuurlijk klinkt wanneer foneemduuraan
passingen verricht waren. De resultaten van dat experiment geven aan dat 
het voorkeurverschil tussen de vier versies veel kleiner is geworden. Daaruit 
kan geconcludeerd worden dat duuraanpassingen de natuurlijkheid van de 
difoonspraak vergroten. Kennelijk spelen spectrale verschillen tussen volle 
en gereduceerde difonen geen rol bij het vergroten van de natuurlijkheid. 
Uit bovenstaande kan een belangrijke vraag naar voren komen, namelijk of 
de spreker, die de onzinwoorden ingesproken heeft, bij de gebruikte difo
nen genoeg temporele, en vooral genoeg spectrale reductie, toegepast heeft. 
Op grond van de resultaten van het perceptie-experiment mogen we aan
nemen dat deze spreker zijn spraak in temporeel opzicht genoeg reduceert. 
Echter, hoe groot zijn deze verschillen eigenlijk? Akoestisch onderzoek naar 
genoemde verschillen moet nog gedaan worden. Dat geldt ook voor spec
trale verschillen tussen volle en gereduceerde difonen. Wanneer spectrale 
verschillen tussen volle en gereduceerde difonen gevonden zijn, maar deze 
perceptief niet waarneembaar zijn, dan ligt het voor de hand dat spectrale 
verschillen geen rol spelen bij het vergroten van de natuurlijkheid. Daarom 
zal in het volgende hoofdstuk een vergelijking van temporele en spectrale 
verschillen tussen volle en gereduceerde difonen besproken worden. 
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5 Een akoestische vergelijking van duren en 
spectra 

5.1 Inleiding 

Uit het perceptie-experiment (Hoofdstuk 4) kwam naar voren dat vooral 
het verschil in duur tussen volle en gereduceerde difonen van belang is voor 
de natuurlijkheid van de difoonspraak. Verschillen in het spectrale domein 
tussen beide soorten difonen lijken niet belangrijk te zijn. Wanneer het 
verschil in duur tussen klinkerdelen van volle en gereduceerde difonen sig
nificant is dan geeft dat extra waarde aan de beweringen die het vorige 
hoofdstuk gedaan zijn (4.3). Immers, wanneer beweerd wordt dat duur
verschillen tussen gereduceerde en volle difonen de natuurlijkheid van de 
synthetische spraak bepalen dan moet ook aangetoond kunnen worden dat 
die duurverschillen aanwezig zijn. Datzelfde geldt ook voor de verschillen 
tussen volle en gereduceerde difonen in het spectrale domein. Wanneer sig
nificante verschillen gevonden worden, dan wordt ook met dat gegeven de 
conclusie uit Hoofstuk 4 versterkt: spectrale verschillen zijn wel aanwezig, 
maar schijnen geen bijdrage van betekenis te leveren aan de natuurlijkheid 
van de Brits-Engelse difoonspraak. Binnen de vergelijking die in dit hoofd
stuk besproken wordt, is onderzocht of beide veronderstelde verschillen sig
nificant zijn. Uit bovenstaande vloeien de volgende hypotheses voort die in 
dit hoofdstuk getoetst worden: 

1. De gemiddelde duur van het vocaaldeel van een volle difoon is sig
nificant groter dan de gemiddelde duur van het vocaaldeel van de 
overeenkomstige gereduceerde difoon (1.3). 

2. Spectrale eigenschappen van vocaaldelen van volle difonen verschillen 
van de overeenkomstige vocaaldelen van gereduceerde difonen. 

Voor de analyse werd hetzelfde difonenbestand gebruikt als voor het perceptie
experiment. 
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5.2 Materiaal en methode 

5.2.1 Materiaal 

Difonen die bestaan uit een lange vocaal (V) en een opvolgende consonant 
( C) werden uitgekozen voor de vergelijking. Voor een lang vocaaldeel werd 
gekozen omdat in de literatuur terug te vinden is dat bij klankreductie het 
onderscheid tussen een lange en korte klinker gaat vervagen (Koopmans 
-van Beinum, 1980). Ook werd aangenomen dat een lange vocaal in gere
duceerde vorm meer in duur zou verschillen van eenzelfde vocaal uit volle di
fonen dan wanneer korte vocaaldelen genomen zouden worden. VC-difonen 
werden gebruikt omdat het klinkerdeel van een CV-difoon vastligt (1.2). 
De lengte van het vocaaldeel van een VC-difoon is daarentegen afhankelijk 
van de consonant die daarop volgt, en dus variabel. De vocaaldelen die 
voor de akoestische analyse zijn gebruikt zijn: [UU], [00], [AA], [AE] en 
[II] . Per vocaal werden 14 opvolgende consonanten gekozen: B, D, G, P, T, 
K, L, M, N, S, V, Z, Q en F. In Appendix A staan de foneembetekenissen. 

5.2.2 Methode 

Om het verschil in duur tussen klinkerdelen van gereduceerde en van volle 
difonen te onderzoeken werd een eenzijdige t-toets (p < 0.05) gebruikt. 
Voor elke vocaal werden de duren per consonant gemiddeld. Dit gebeurde 
apart voor de vocaaldelen van de volle difonen en voor de gereduceerde. 
In Appendix F zijn de duren per VC-difoon terug te vinden. Voor het 
bepalen van spectrale verschillen tussen volle en gereduceerde VC-difonen 
werden Fl en F2 waarden uit het steady-state gedeelte van de vocalen 
genomen. Fl en F2 waarden werden genomen, omdat spectrale reductie 
vooral tot uiting zal komen in de eerste twee formantwaarden (Nooteboom 
en Cohen, 1980) . Het steady-state gedeelte is dat deel dat vlak na de grens 
van een CV-difoon met een VC-difoon bepaald is , ofwel het midden van 
het vocaaldeel. Metingen voor de eerste en tweede formant werden alleen 
bekeken voor het eerste frame ( 10 ms) van de VC-difoon. In dit fragment 
zijn de veranderingen van de formanten onder invloed van de opvolgende 
consonant nog minimaal. Fl en F2 waarden werden opgevraagd. Daarna 
werd voor elke difoon gekeken of de bandbreedte die bij de aldus gevonden 
formantwaarde hoorde niet een grotere waarde had dan de formant zelf. 
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Was dit wel het geval dan werd hieruit geconcludeerd dat de betreffende 
formant niet daadwerkelijk gevonden is, maar bepaald is op grond van de 
daaropvolgende formantwaarden. Uit Figuur 4 valt op te maken welke VC
difonen uiteindelijk in aanmerking kwamen voor de analyse. 

1 consonanten 
1 

vocaal i B D G : P ; T K L I M ! N s V F z Q 
uu i - + + 1 + i + + + ! - I + - + - + + 1 

00 + + + i + ! + + + I - 1- + + + + + 1 

AA - + + ! + I + + + ! - I + + + + - -
1 

AE 1+ - + : + ; + + + 
1 

1 - I + + + + I + -
II i + + + ! + ! + - + 1 - 1 - + + + + -' ; 

Figuur 4: Vocaal- en consonantdelen die gebruikt werden voor de spectrale ana
lyse. +: maakt deel uit van het materiaal. -: maakt geen deel uit van het materiaal. 

Op grond van de tweede hypothese (5.1) werd met een tweezijdige t-toets 
(p < 0.05) getest op significantie. Daarna werden de berekende Fl en 
F2 waarden per vocaal in een klinkerdiagram tegen elkaar uitgezet. Een 
dergelijk diagram laat zien zien of,- indien significante verschillen tussen 
volle en gereduceerde klinkerdelen gevonden zijn, deze verschillen resulteren 
in beide soorten klankreductie genoemd in 1.3. De schwa zelf wordt in het 
diagram als referentiepunt weergegeven. De bijbehorende formantwaarden 
zijn op dezelfde manier berekend als bij de genoemde vocalen (F1=385 
Hz, F2=1457 Hz). De difonen die voor de uiteindelijke bepaling van die 
formantwaarden in aanmerking kwamen waren: CB, CD, CF, CP, CL, CS, 
CT, CN, CV, CZ. 

5.3 Resultaten en discussie 

In deze paragraaf worden allereerst de resultaten van de vergelijking van 
duren besproken (5.3.1). In 5.3.2. komt de vergelijking van de formant
waarden, de spectrale vergelijking, ter sprake. In 5.3.3. worden conclusies 
voor beide vergelijkingen beschreven. 
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5.3.1 De akoestische vergelijking van duren 

In Tabel IIIa staan de gemiddelde duren van de vocaaldelen van de volle en 
gereduceerde difonen met de bijbehorende standaarddeviaties. De afzon
derlijke duren per vocaal staan in Appendix E. 

Tabel Illa: Gemiddelde duren {in ms) en standaarddeviaties van vocaalduren uit 
volle (vol) en gereduceerde (red) difonen. 

vol vol i red 1 red 
vocaal ! duur (ms) 

l 
1 stand.dev stand.dev ; duur(ms) 

uu 89 20 1 67 21 
00 141 33 68 23 
AA 

i 
141 16 85 11 

AE 74 13 
1 

66 18 
1 

II 1 114 18 1 57 31 : ! 

De resultaten van de t-toets (p < 0.05) zijn terug te vinden in Tabel 
IIIb. De E:!erste kolom bevat de vocalen, de tweede de berekende t-waarden 
en de derde de significanties. 

Tabel IIIb: Berekende t-waarden {df=26) en significanties (p < 0.05) voor de duur
verschillen tussen vocaaldelen van volle en gereduceerde difonen . 

! vocaal il t-waarde : sign. Il 
uu 2.83 / p < 0.05 . 

: 1 

00 6.68 ! p < 0.05 ; 
AA 10.63 : p < 0.05 

1 

AE 0.96 ' n.s. 1 

1 
1 

II 5.92 p < 0.05 : 

Uit Tabel IIIb valt op te maken dat voor vier van de vijf onderzochte vocalen 
geldt dat de duurverschillen van de vocaaldelen uit beide difoonsoorten sig
nificant verschillen. Het klinkerdeel [AE] van de volle VC-difoon verschilt 
niet significant van die van de gereduceerde. Een reden hiervoor kan zijn 
dat de [AE] meestal als korte klinker aangeduid wordt. De korte klinker van 
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beide difoonsoorten verschilt minder per difoonsoort (vol of gereduceerd) 
dan de lange, zoals ook al in de inleiding (1.3) werd vermeld. Deze klinker 
deed toch mee in de vergelijking omdat bij de spectrale analyse zal blijken 
dat volle en gereduceerde [AE]C-difonen wel sterk van elkaar verschillen. 
Ook maakte de [AE] deel uit van het materiaal omdat deze klinker voor 
Nederlandse begrippen wel langer is dan een korte. Figuur 5 geeft de ver
schillen in duur tussen volle en gereduceerde klinkerdelen weer. Ook hieruit 
kan worden opgemaakt dat vier van de vijf volle vocaaldelen veel langer zijn 
dan de gereduceerde. Het verschil tussen [AE]-vol en [AE]-gereduceerd is 
veel kleiner. 

r 

AE uu II 00 

Figuur 5: Vocaalduren van volle en gereduceerde difoonvocaaldelen (in ms) . Ho
rizontaal staan de vocalen weergegeven. Verticaal de duur van de betreffende vo
caaldelen . De volle difoonvocaaldelen zijn aangegeven met een □, de gereduceerde 
met een o. 
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Bij de beschouwing van deze gegevens komt de vraag naar boven of deze 
significante verschillen eigenlijk wel hoorbaar zijn. Op grond van litera
tuurgegevens over minimale hoorbare verschillen (Nooteboom en Cohen , 
1984) kan geconcludeerd worden dat de gevonden verschillen ook perceptief 
waarneembaar zijn. Dat gegeven geeft extra steun aan de uitkomsten van 
het perceptie-experiment ( 4.3). Of eenzelfde resultaat ook voor de spectrale 
verschillen bereikt wordt, zal uit de volgende paragraaf naar voren komen. 

5.3.2 De akoestische vergelijking van spectra 

Tabel IVa geeft een overzicht van de gemiddelde Fl en F2 waarden voor 
elk vocaaldeel afzonderlijk, de volle difonen enerzijds en de gereduceerde 
difonen anderzijds. Appendix F bevat alle Fl en F2 waarden per difoon. 

Tabel !Va: Gemiddelde Fl en F2 waarden (in Hz) voor vijf klinkerdelen uit volle 
(vol) en gereduceerde (red) difonen. 

1 vol vol red I red 1 

vocaal ! Fl-gem.(Hz) F2-gem.(Hz) Fl-gem.(Hz) F2-gem.(Hz) : 

uu 254 730 281 930 
00 317 812 407 875 

• AA 649 1180 514 1186 
AE 809 1613 649 1561 
II 233 2444 239 2448 

Uit de tweezijdige t-toets (p < 0.05) kwamen resultaten naar voren die 
te zien zijn in Tabel IVb. De linkerkolom geeft de gebruikte vocalen, de 
twee volgende kolommen de berekende t-waarden per formant. In de vierde 
kolom staan de kritieke t-waarden. De t-kritiek was voor een aantal vocalen 
verschillend omdat per vocaal het aantal gebruikte consonanten verschilde. 
De laatste twee kolommen geven per formantwaarde (Fl en F2) de signifi
canties. 
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Tabel IVb: Berekende t-waarden, t-kritiek en significantie-scores (p < 0.05) voor 
de vergelijking van F 1 en F2 waarden tussen gereduceerde en volle difonen. 

1-v~~~~l_ r.-~=-F1. __ -~~~] ._ t-~-l'~~ie½_ .I sign_.Fl L s-~~-~:__FJJ 
-· uu ··--: 3.87 -5.7ï : 2.10 (df=l8) . p <·O~Ö5 p < 0.05 • 

00 -6.25 · -1.84 , 2.07 (df=22) 
1 

p < 0.05 n.s. 
AA 2.80 -0.20 : 2.10 (df=18) p < 0.05 n.s 
AE 4.00 1.01 i 2.08 (df=20) p < 0.05 n .s. 
Il _ ~ -1.! l_. -0.:!~ _ 2.10 ( df = 18) __ n.s. ___ _ --~-s~ ____ , 

Uit Tabel IVb valt niet zondermeer op te maken dat de significante ver
schillen resulteren in klankreductie voor de gereduceerde klinkerdelen. De 
volle [UU] verschilt zowel in Fl als in F2 waarde significant van de gere
duceerde [UU]. Bij de [AA], [üü] . en [AE] verschillen alleen de Fl waarden 
van het volle difoonklinkerdeel van de gereduceerde. Voor de [00] heeft de 
gereduceerde een hogere Fl waarde, voor de [AA] en [AE] heeft de gere
duceerde een lagere Fl waarde. De Fl en F2 waarden van de [II] van de 
volle difonen verschillen niet significant van de gereduceerde. Om het effect 
van de verschillen aanschouwelijk te maken is een klinkerdiagram gemaakt 
(Figuur 6). 
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Figuur 6: Klinkerdiagram voor vijf klinkers . De gereduceerde klinkerdelen zijn 
aangegeven met een oen met elkaar verbonden door een onderbroken lijn. De volle 
klinkerdelen zijn aangegeven met een Den verbonden door een ononderbroken lijn . 
De horizontale as geeft de Fl waarde in Hz weer . De verticale as de F2 waarde in 
Hz . 

In de figuur is duidelijk te zien dat de klinkerdelen [AA], [AE] en [UU] 
van de gereduceerde difonen dichter bij de schwa liggen dan de volle. De 
gereduceerde [OO]Consonant-difoon ligt boven de volle. Deze positie is de 
positie tussen de [00] en de [O ]. Ook dit is een vorm van klinkerreductie 
(5.1). De [II] vormt een uitzondering. Klaarblijkelijk is er in het spraak
materiaal geen groot verschil te vinden in Fl en F2 waarden tussen volle 
en gereduceerde [II]Consonant-difonen. Een belangrijke vraag die gesteld 
dient te worden bij de gevonden verschillen is: zijn deze significante ver
schillen wel hoorbaar? Uit een vergelijking met literatuurgegevens over 
minimaal waarneembare waarden (Nooteboom en Cohen, 1984) blijkt dat 
alle significante verschillen ook hoorbaar zijn. Dit feit is ook van belang 
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voor de conclusies die uit de vergelijkingen getrokken kunnen worden. 

5.4 Conclusies 

Uit de akoestische vergelijking van duren en spectra kwam naar voren dat 
het difoonbestand gereduceerde difonen bevat die in klinkerduur signifi
cant korter zijn dan de volle difonen. Ook in spectraal opzicht verschillen 
de klinkerdelen van beide soorten difonen significant van elkaar, hetgeen 
klankreductie tot gevolg heeft. De verschillen in het spectrale en tem
porele domein tussen gereduceerde en volle VC-difonen zijn van zodanige 
grootte dat ze ook waarneembaar zijn. De gevonden akoestische gegevens 
ondersteunen de resultaten van het perceptie-experiment. Toch moet bij 
het interpreteren van deze gegevens enige voorzichtigheid in acht genomen 
worden. In de eerste plaats is in het perceptie-experiment geen onderzoek 
gedaan naar hoorbare verschillen, maar naar voorkeurverschillen. Ook zijn 
de klinkerdelen niet afzonderlijk aangeboden ter vergelijking. Daarnaast 
maakten voor de akoestische vergelijking slechts vijf klinkers deel uit van 
het materiaal. De akoestische vergelijking is dan ook alleen uitgevoerd om 
een indruk te krijgen van aanwezigheid van temporele en spectrale reduc
tie in het difoonmateriaal. Het lag echter niet in de bedoeling om een 
uitgebreide vergelijking van verschillen in duren en spectra te maken. De 
conclusie van dit onderzoek is, dat zowel temporele als spectrale verschillen 
tussen volle en gereduceerde difonen in de difoonverzameling te vinden zijn. 
Blijkens dit onderzoek leveren de temporele verschillen een bijdrage aan de 
natuurlijkheid van de difoonspraak. Aan de spectrale verschillen kan geen 
rol van betekenis worden toegekend. 
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6 Samenvatting en conclusies 

Aan het einde van deze rapportage wordt het voorafgaande kort samengevat. 
Tevens zullen de belangrijkste conclusies uiteengezet worden. Het hoofd
stuk zal afgesloten worden met mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

In dit verslag staat de vraag naar de invloed van gereduceerde difonen 
op de natuurlijkheid van de Brits-Engelse difoonspraak centraal. In de 
Inleiding (Hoofdstuk 1) wordt een vergelijking gemaakt tussen natuur
lijke spraak en verschillende soorten synthetische spraak. Deze vergelijking 
mondt uit in een uiteenzetting van een specifieke vorm van spraaksynthese: 
difoonsynthese voor het Brits-Engels. Het difoonbestand voor de Engelse 
spraaksynthese bestaat uit gereduceerde en volle difonen. De paragraaf 
die daarop volgt, handelt dan ook over spectrale en temporele reductiever
schijnselen, toegespitst op klinkers. Daarna worden de onderzoeksvragen 
gepresenteerd (Hoofdstuk 2). In Hoofdstuk 3 wordt het vooronderzoek dat 
voorafging aan het perceptie-experiment (Hoofdstuk 4) beschreven. In het 
perceptie-experiment werd de natuurlijkheid van de Brits Engelse difoon
spraak geëvalueerd. Het experiment was ook opgezet om te zien of, en 
in welke mate, temporele en spectrale verschillen tussen gereduceerde en 
volle difonen bijdragen aan een meer natuurlijk klinkende spraak. Daarna 
wordt in Hoofdstuk 5 een akoestische vergelijking van duren en spectra 
beschreven. 

De volgende drie conclusies komen uit het onderzoek naar voren: 

• De toevoeging van gereduceerde difonen aan de verzameling veroor
zaakt een toename van de natuurlijkheid van de difoonspraak. 

• Temporele verschillen tussen gereduceerde en volle difonen spelen een 
rol bij het vergroten van de natuurlijkheid. 

• Hoewel spectrale verschillen tussen gereduceerde en volle difonen uit 
het bestand waarneembaar zijn, draagt spectrale reductie van de gere
duceerde difonen, perceptief gezien, niet noemenswaard bij aan de 
natuurlijkheid. 

Twee punten dienen nog vermeld te worden. Ten eerste moet rekening 
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gehouden worden met het feit dat alle difonen die binnen dit onderzoek 
gebruikt zijn, gesegmenteerd zijn uit spraakmateriaal van één spreker. He~ 
is natuurlijk niet ondenkbaar dat spraakmateriaal van een andere spreker 
andere onderzoeksresultaten zou geven. Ten tweede dient opgemerkt te 
worden dat, hoewel in dit onderzoek gesproken wordt over de natuurlijk
heid van synthetische spraak, de difoonspraak veel minder natuurlijk klinkt 
dan natuurlijke spraak. 

Om meer efficient met difoonspraak om te gaan en om de natuurlijkheid 
van difoonspraak te vergroten, moet nog veel onderzoek verricht worden. 
Wat de efficiëntie betreft, zou men op grond van de resultaten uit dit onder
zoek kunnen bekijken of de gereduceerde difonen uit het bestand verwijderd 
kunnen worden door een duurmodule in het synthese-systeem in te passen. 
Een dergelijke module zou temporele reductie in lettergrepen zonder woord
klemtoon en/of zinsaccent moeten beregelen. Ook kan onderzocht worden 
of coarticulatie beregeld zou kunnen worden, zodat minder difoonclusters in 
het bestand opgenomen moeten zijn. Om de natuurlijkheid van de difoon
spraak nog meer te vergroten zou gedacht kunnen worden aan een andere 
synthese-techniek dan LPC-synthese, zoals de PSOLA-techniek. Om di
foonspraak in de toekomst een belangrijke plaats te kunnen geven in de 
mens-machine-communicatie is verder onderzoek zeer gewenst. 
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Appendix A: Brits-Engelse fonemen en hun betekenissen. 

SHORT VOIIELS LONG VOWELS DIPB'l'OBGS 

A bUd AA bARd AI bide 
AE bAd cc bird AU bCMed 
C sittEr II bEAd cu bOi 
E bEd 00 bOARd EC bAREd 
I bid uu bOOEd EI b.AYE 
0 hOd IC bEARd 
u hOOd OI fOil 

uc pOOR 

UHVOICED PLOSIVES VOICXD PLOSIVES SEMI VOlfELS 

K haCIC 
KK ltin 

B Bid 
D Din 

H Hip 
J Young 

p taP DJ Jeep w Win 
pp Pin DR DRain 
T haT G Give 
TJ CHeap 
TR TRain 
TT Tin 

UHVOICED FRICATIVES VOICED FRICATIVES IHITIAL CLUSTERS 

F Feast DH THis BJ BUgle 
s Sit V Vim BL BLind 
SJ SJip z Zip BR BRing 
TH THin ZJ pleaSure DJJ DUke 

DW DWell 
GJ GUles 
GL GLand 

HASAI"«3 LIQUIDS GR GReen 
GW Gllen 

M Man L Leave KJ Cure 
N No LL heLL KL CLear 
Q haliG R Roll KR CReam 

KW QtJeen 
PJ Puny 
PL PLeasure 

SYLLABIC COBSOHAHTS PR PRose 
SJJ stJit 

X pOlice SK SJ.Cin 
XL bottLE SP SPeak 
XM bottCM ST STone 
XN cottON 

ISILEHCE 
SI (Il 

TJJ Tuition 
TW Tllin 
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Appendix B: grafemen en fonemen van zinnen pilotexperiment. 

GRAFEMEN 

p. What you are about to hear is diphone speech. 
1. The tornado destroyed the most interesting part of the city. 
2. The professor went to the hospital to visit one of his colleagues. 
3. Yesterday evening seventeen refugees arrived at the airport. 
4. The celebration of the anniversary took place on the beach. 
5. The editor declined to publish the manuscript before Christmas. 

FONEMEN 
Primaire woordklemtoon = *. Zinsaccent = '. 

p. SI\* W O T \JU\* AAR\ C * B 'AU\ T C \ * H' IC R \ * I Z \ 
* D 'AI - F CU N \*SP II TJ \ SI 

1. SI\ OH I \ T 00 * N' EI - D CU \DIS* TR OI \ OH C \ * M CU S T \ 
* ' IN - TRI S - T IQ\* PP AAT\ CV\ OH C \ * S ' I - T I \ SI 

2. SI\ DH C \ PR C * F' E - S C \*WEN\ T C \ DH C \ 
* H ' 0 S - PI - T XL\ T C \ * V I - ZIT\* WAN\ CV\ H I Z \ 
* KK' 0 - L II G Z \ SI 

3. SI\* J' ES - T C - DEI\* ' II V - N IQ\, SI SI\* S ' E - V C 
* TT II N \RE - F J UU * DJ ' II Z \ C *RAI V D \CT\ OH I \ 
* ' EC - P 00 T \ SI 

4. SI\ OH C \ SE - L C *BREI - SJ C N \CV\ DH I \ AE N I * V' CC 
- · S C R I \ TT UK\* PL' EIS\ 0 N \ OH C \ * B ' II TJ \ SI 

5. SI\ OH I \ * E - D I - T C \ D I *KL' AI N \ T C \ PP AB - L I SJ \ 
DH C \ * M AE - N JUS - KRIPT\ BI* F' 00 \ * KR' IS - M C S \ SI 
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Appendix C: Het informatieformulier. 

Dear participant! 

This test has been divided into two parts, each lasting 30 minutes. Between tr 
two parts a short break is given. 

In this test you will hear eleven utterances, made by means of synthetic 
speech. Different versions of these utterances will be presented to you in 
pairs. 
You will be asked to indicate for each pair which version you prefer, paying 
attention to the naturalness and fluency of the speech. 

The pairs will be presented in the following way. 
First, you will hear a beep signalling the start of the test. After that you 
hear four versions of one utterance followed by another beep. No response is 
asked after these utterances: they are presented to give you an impression of 
the kind of differences you can expect. 

After this, version pairs of the utterance are presented. Each pair is 
presented twice followed by a three-second pause to give you the opportunity 
to indicate your preference on the scoring sheet. 

The way to score is as fellows: 

-2 means I prefer the first version strongly 
-1 means I prefer the first version slightly 

0 means no preference 
1 means I prefer the second version slightly 
2 means I prefer the second version strongly 

This procedure is repeated for six pairs consisting of different versions of 
the same utterance. 
After the six pairs two beeps are heard indicating the start of a new utteranc 
You will hear 11 different utterances. 
The text of the utterances has been written down on the scoring sheet. 

42 



'isually the procedure is as fellows: 

beep! 
version A 
version B 
version C 
version D 
beep! 

version X 
'1. version y 

version X 
version y 
(time to 

version R 
2. version s 

version R 
version s 
(time to 

version F 
6. version G 

version F 
version G 

score) 

score) 

(time to score) 

beep! 
beep! 
(new sentence) 

TEST 1 & 2 

rhe second part of the test is identical to the first. However, the differences 
jetween the versions are so small that you have to listen very carefully. 

)o you have any questions? Ask them naw, please. 

;ood luck and thank you very rnuch for your cooperation! 
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Visually the procedure is as follows: 

beep! 
version A 
version B 
version C 
version D 
beep! 

version X 
1. version Y 

version X 
version Y 
(time to score) 

version R 
2. version S 

version R 
version S 
(time to score) 

version F 
6. version G. 

version F 
version G 
(time to score) 

beep! 
beep! 
(new sentence) 

The second part of the test is identical to the first. 

TEST 3 & 4 

The differences between the versions of the first part are very small. So, 
listen carefully. 
The versions of the second part differ more. 

Do you have any questions? Ask them now, please. 

Good luck and thank you very much for your cooperationl 
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Appendix D: Voorbeeld van alle gebruikte score-formulieren. 

TEST 1 Part A 

Sentence 1: What you are about to hear is diphone speech 

4 * sentence 1 
beep 

1 is preferred 2 is preferred 

pair 1 -2 -1 0 1 2 

pair 2 -2 -1 0 1 2 

pair 3 -2 -1 0 1 2 

pair 4 -2 -1 0 1 2 

pair 5 -2 -1 0 1 2 

pair 6 -2 -1 0 1 2 

beep 
beep 
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Appendix E: Grafemen en fonemen zinnen Hoofd-experiment. 

GRAFEMEN 

p. What you are about to hear is diphone speech. 
1. The boy uttered these words in an affected English accent. 
2. My safe is a rather expensive piece of furniture. 
3. His father has been a very famous baseball player. 
4. The person who wrote these instructions is an imbecile. 
5. She's been writing in clouds of cigarette smoke. 
6. Here is one answer to many of your problems. 
7. No place is left fora swimming pool in my neighbourhood. 
8. The burglary wasn't discovered until the morning. 
9. They're making preparations for their tour of China. 

10. My niece Jennifer intends to buy an apartment building. 
11. She's looking for the person who took her bicycle. 
12. You can still see the lighthouse across the harbour. 
13. He didn't make enough effort to talk to the new members. 
14. Morris suggested that I write a piano sonata. 
15. This brilliant observation has been formulated mathematically. 
16. The tornado destroyed the most interesting part of the city. 
17. The professor went to the hospital to visit one of his colleagues. 
18. Yesterday evening seventeen refugees arrived at the airport. 
19 . The celebration of the anniversary took place on the beach. 
20. The editor declined to publish the manuscript before Christmas. 

FONEMEN 
Primaire woordklemtoon = *. Zinsaccent = '. 

p. SI\* W O T \JU\* AAR\ C * B 'AU\ T C \ * H' IC R \ * I z \ 
* 0 'AI - F CU N \*SP II TJ \ SI 

1. SI\ OH C \ * B 'OI \ * A - T CO\ OH II Z \ * W CC O z \IN\ 
C N \ C * F' E K - T I O \*IQ - GL I SJ \ * 'AE K - S C N T \ SI 
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SI\ M AI\* S ' EI F \ * I Z \ C \ * R' AA - OH C R \IK S * PP EN -
: V \ * P II S \CV\* F ' CC - N I - TJ C \ SI 

SI\ H I Z \ * F 'AA - OH C \ * H AE Z \ * B II N \ C \ * V' E - R I \ 
~ EI - M C S \ * B ' EIS\* B 00 LL \ * PL EI - C \ SI 

SI\ OH C \ * PP' CC - S N \ H UU \ * R CUT\ OH II Z \IN* 
rR 'A K - SJ C N Z \ * I Z \ C N \ * ' I M - BI - S II LL \ SI 

SI\ SJ I Z \ * B II N \ * R 'AI - T IQ\ IN\ KL' AU O Z \CV\ 
G C - * R' ET\* SM CU K \ SI 

SI\* H IC R \ * I Z \ W' AN\* AAN - S C \ T C \ * M' E - N I \CV\ 
00 \*PR' 0 B - LCM Z \ SI 

:SI\* N' CU \ * PL' EIS\* I Z \*LEF T \ F 00 R \ C \ * S W' I -
: Q \ * PP UU L \IN\* M AI\* N EI - B C - HU O \ SI 

SI\ OH C \ * B' CC G - L CRI\* WOZ\ N \ 0 IS - KK 'A - V CO\ C N 
?T I LL \ OH C \ * M' 00 - N IQ\ SI 
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9. SI\ OH EC \*MEI - KI Q \PRE - PC* R' EI - SJ C N Z \ F 00 \ 
OH EC \ * TT' UC R \CV\* TJ 'AI - N C \ SI 

10. SI\ M AI\* N II S \*DJ' E - N C - F C R \IN* TT' END Z \ T C \ 
B AI\ C N \ C * PP 'AAT - M XN T \*BILL - D IQ\ SI 

ll. SI\ SJ I Z \ * L' U - KI Q \ F 00 \ OH C \ * PP' CC - S N \ H UU \ 
* TT CU K \ H CC\* B 'AI - SI - K XL\ SI 

12. SI\ JU\* KK AE N \ * ST' I LL \ * S II\ OH C \ * L 'AI T - H AU S \ 
C *KRO S \ OH C \ * H AA - B C \ SI 

13. SI\ H I \ * D I - D XN T \*MEI K \ I *NA F \ * ' E - F C \ T C \ 
* TT 00 K \ T C \ OH C \ * N J UU \ * M' E M - B C Z \ SI 

14. SI\* M' 0 - RIS\ S C *DJ' ES - T ID\* OH AE T \*AI\ 
*RAI T \ C \ * P J 'AE - N CU \ S C * N AA - T C \ SI 

15. SI\ OH IS\* BR' I - LL J C N T \ 0 B - Z CC* VEI - SJ C N \ * H AE Z 
\ * B II N \ * F 'OO - M JU - LEI - T ID\ M AE - TH I * M 'AE - T I -
K X - L I \ SI 

16. SI\ OH I \ T 00 * N' EI - D CU \DIS* TR OI \ OH C \ * M CU S T \ 
* ' IN - TRI S - T IQ\* PP AAT\ CV\ OH C \ * S ' I - T I \ SI 
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. SI\ DH C \ PR C * F' E - S C \*WEN\ T C \ DH C \ 
H ' 0 S - PI - T XL\ T C \ * V I - ZIT\* WAN\ CV\ H I Z \ 
KK ' 0 - L II G Z \ SI 

. SI\* J ' ES - T C - DEI\* ' II V - N IQ\, SI SI\* S ' E - V C N 
TT II N \RE - F J UU * DJ ' II Z \ C *RAI V D \CT\ OH I \ 
'EC - P 00 T \ SI 

1. SI\ DH C \ SE - L C *BREI - SJ C N \CV\ DH I \ AE N I * V' CC 
S C R I \ TT UK\* PL' EIS\ 0 N \ OH C \ * B' II TJ \ SI 

1. SI\ DH I \ * E - D I - T C \ D I *KL' AI N \ T C \ PP AB - L I SJ \ 
1 C \ * M AE - N JUS - KRIPT\ BI* F' 00 \ * KR' IS - M C S \ SI 
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Appendix F: Klinkerduren (in ms) voor volle en gereduceerde difonen. 

i difoon j! vol ( ms) red ( ms) J! : difoon 1: vol (ms) · red (ms) J: 

UUB 70 70 
1 : 

UUD 80 1 90 1 

1 1 

i OOB 160 70 
ioon 160 80 

UUG 110 ' 110 ' OOG 160 110 
UUP 110 40 OOP 130 60 
UUT 70 80 OOT 160 70 
UUK 100 90 OOK 160 70 
UUL 50 30 OOL 110 70 
UUM 60 60 OOM 120 60 
UUN 120 50 OON 140 50 
uus 90 80 00S 130 80 
uuv 110 50 oov 160 80 
uuz 110 60 ooz 170 90 
UUQ 80 60 
UUF 100 70 

I OOQ 170 70 
OOF 140 70 

i difoop li vol (ms) i red (ms) I! ! difoon jj vol ( ms) red ( ms) j~ 

i AAB 130 i 80 
1 AAD 150 i 90 

i 

1 AEB 80 i 60 ' 
l 

AED 80 1 70 
1 

! AAG 130 1 90 
! AAP 

1 

120 100 
1 1 . AAT 160 : 80 
i AAK 140 

' 
100 

1 ; AAL 130 60 
! 

AEG 80 : 90 
AEP 70 50 : 
AET 80 60 
AEK 80 i 60 
AEL 60 40 

: AAM 120 70 : AEM 60 50 ! 
1 

AAN 160 80 AEN 50 60 1 

AAS 140 
1 

80 AES 90 
; 

60 
AAV 160 80 AEV 70 70 
AAZ 170 90 AEZ 100 80 
AAQ 150 90 
AAF 170 100 li 

AEQ 60 70 1 

1 
AEF 70 110 
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l difoon Il vol (ms) · red (ms) li 
IIB Il 120 1 70 

1 IID 140 
1 

80 
IIG 130 20 
IIP 100 50 
IIT 130 70 
IIK 100 70 
111 110 120 
IIM 90 50 
IIN 

,1 
130 70 

11S 110 70 
nv 100 70 
IIZ 100 60 

I IIQ 150 60 1 

IIF 90 60 1 

' 1 
1 
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Appendix G: Fl en F2 waarden (in Hz) voor klinkers uit volle en gere
duceerde difonen . 

vol vol red red ! 
1 

difoon ! Fl (Hz) F2 (Hz) Fl (Hz) F2 (Hz) l 

UUD 238 835 261 977 1 
1 

UUG 258 677 279 931 
UUK 271 769 278 862 
UUL 250 785 266 908 
UUN 251 648 300 962 
UUP 281 737 286 788 
UUQ 255 737 291 868 
UUT 245 752 316 1032 
uuv 249 636 274 873 
uuz 240 720 261 1096 

I! vol vol I red red 
difoon I Fl (Hz) F2 (Hz) i Fl (Hz) F2 (Hz) 1 

00lBl 
001Dl 
001Fl 
001Gl 
001Kl 
00111 
00lPl 
001Ql 
001s1 
001Tl 
001Vl 
001Zl 

298 
292 
341 
352 
359 
303 
348 
199 
350 
341 
323 
300 

790 
788 
710 
888 
930 
774 
795 
922 
844 
917 
635 
750 

52 

398 
418 
409 
417 
421 
411 
411 
342 
415 
433 
394 
410 

820 
936 
782 
927 
925 
912 
716 
949 
865 
915 
817 
931 



vol vol 1 red red 
difoon ! Fl (Hz) F2 (Hz) i Fl (Hz) F2 (Hz) 

AAD 628 1317 1 479 1198 
1 

AAF 1 

750 1139 553 1161 i 
AAG 582 1217 547 1129 

' 
AAK 

i 
416 1080 : 529 1171 

AAL 863 1200 ! 532 1132 ' 

AAN : 812 1285 419 1282 
1 

AAP 494 1087 487 1124 
AAS 654 1187 1 559 1221 i 
AAT i 531 1173 1 530 1281 

1 

AAV 1 756 1111 ! 507 1161 

: vol vol 
1 red red 

difoon 1 Fl (Hz) F2 (Hz) Fl (Hz) F2 (Hz) 
AEB 800 1508 563 1504 
AEF 803 1494 576 1425 
AEG 714 1743 616 1852 
AEK 865 1801 705 1729 
AEL 843 1564 627 1455 
AEN 857 1656 723 1665 
AEP 910 1599 837 1470 
AES 847 1549 731 1528 
AET 880 1722 666 1586 
AEV 

1 
785 1519 616 1450 

AEZ 1 592 1585 478 1503 1 

vol vol I red red 
difoon Fl (Hz) F2 (Hz) ! Fl (Hz) F2 (Hz) 
IIB 
IID 
IIF 
IIG 
IIL 
IIP 
IIS 
IIT 
nv 
IIZ 

i 230 
223 
247 
235 
234 
241 
227 
241 
224 
226 

2436 
2444 
2392 
2451 
2501 
2373 
2452 
2482 
2436 
2471 

53 

Il 
1 

' 
1 

Il 
1 
! 
1 

238 
241 
243 
236 
252 
228 
245 
236 
238 
232 

2393 
2389 
2468 
2501 
2339 
2534 
2424 
2517 
2453 
2412 

i 
1 
1 

1 

1 

i 




