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Samenvatting 

Voor het delexicaliseren van spraakuitingen met behulp van PSOLA-synthese had men een 
Pascal-programma nodig dat flexibel en gebruikersvriendelijk was. De eerste versie van 
het programma werd gemaakt door Marco van Hassel en was Psyn [3] genaamd. Dit 
programma was zeer inflexibel en niet gebruikersvriendelijk, maar het kon wel delexica
liseren. Daarom wilde men dat Psyn zou worden aangepast of dat er een geheel nieuw 
programma geschreven werd, waarbij gebruik kon worden gemaakt van de beschikbare 
kennis. 
Het laatste is gebeurd. Daarvoor is het delexicalisatieproces in drie delen opgesplitst, 
namelijk foneemvertaling, spraaksynthese en input en output functies. Daarna is er een 
foneemvertalingsmodule geschreven, waarbij de vertaling geheel door de gebruiker te 
definiëren is. Hierdoor moest de spraaksynthese ook opnieuw geschreven worden. Hierna 
zijn de in- en outputprocedures zo geschreven dat het aantal data files mag toe- of af
nemen zonder dat er opnieuw geprogrammeerd moet worden. Veel data files zijn tekstfiles 
geworden en daarmee eenvoudig in te zien en te veranderen. Er zijn verder verschillende 
foutmeldingen toegevoegd om de gebruiker te begeleiden in het delexicaliseren. Als laatste 
is een menu gemaakt waarmee de gebruiker allerlei data files kan veranderen en daarmee 
de resultaten kan optimaliseren. 
De delexicalisatieresultaten zijn vrijwel gelijk aan het eerste programma, er zijn namelijk 
nog steeds maar 2 fonemen die gesynthetiseerd kunnen worden. De flexibiliteit en de 
gebruikersvriendelijkheid zijn wel toe genomen. 
Het is aan te bevelen om eens onderzoek te doen naar een methode om stemloze fonemen 
en plosieven te generen binnen de PSOLA-synthese. Verder is het interessant om eens te 
kijken naar het geschreven programma met vooral als doel de rekentijd te verminderen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Delexicalisatie is het proces waarbij van een spraakuiting alleen de lexicale informatie 
wordt verwijderd en daarmee dus alle andere eigenschappen van spraak worden behouden. 
Hierbij gaat het dan vooral om het behoud van de syllabe structuur en de prosodie. Onder 
prosodie vallen zaken zoals ritmiek en intonatie. De vraag naar een delexicalisatietool is 
origineel afkomstig van een onderzoek. Bij dit onderzoek stond de vraag centraal of 
luisteraars alleen op basis van de prosodie uitspraken konden doen over de sterkte van 
woordgrenzen . Op basis van de lexicale informatie kan alleen al een uitspraak worden 
gedaan over de sterkte van de woordgrenzen, deze moest dus uit het onderzoeksmateriaal 
worden verwijderd. 
Er zijn verschillende methoden om te delexicaliseren. Een drietal zullen kort aangestipt 
worden. 
* Low pass filtering : Het verwijderen van alle 'hogere' frequentie . 
* Spectrale rotatie : Het verwisselen van verschillende frequentiebanden 
* Methode met LPC-analyse: Hierbij worden de formanten op een vaste frequentie en 

bandbreedte gezet. 
Deze methoden hebben alle hetzelfde resultaat, namelijk een zware vervorming maar met 
behoud van de prosodie. Door deze zware vervorming zijn deze methoden minder geschikt 
om luistermateriaal mee te maken. 
Het zou daarom fijn zijn als er een methode bedacht werd waarbij de fonemen van een 
spraakuiting konden worden veranderd. Bijvoorbeeld het veranderen van de fonemen in de 
uitspraak van het woord 'herfstbladeren' zodanig dat de uitspraak 'mamstplaamamam' 
wordt. Hierbij zou de prosodie natuurlijk hetzelfde moeten blijven. Het is echter zeer 
moeilijk om ergens zo maar een paar nieuwe fonemen overheen te plakken. 
Wat beter zou zijn is het totaal opnieuw synthetiseren van de uitspraak met de veranderde 
fonemen . In deze methode zouden de fonemen van een spraakuiting eerst vertaald moeten 
worden naar een beperkte set fonemen, waarna met deze fonemen een nieuwe spraakuiting 
gesynthetiseerd zou kunnen worden. Het vertalen van fonemen, die als labelling van een 
spraakuiting door de gebruiker is aangebracht, is redelijk eenvoudig. Het synthetiseren van 
de spraak is daarentegen wel een probleem, omdat het gehoor van de mens redelijk gevoe
lig is voor allerlei oneffenheden. 
Een toch redelijk eenvoudige methode hiervoor is de PSOLA-synthese[l ,2], waarbij 
PSOLA staat voor Pitch Synchronous OverLap and Add. Met deze methode is door Marco 
van Hassel al een programma Psyn [3] geschreven. De gedelexicaliseerde spraakuitingen 
die dit programma genereerde waren van goede kwaliteit, maar de mogelijkheden en 
gebruikersvriendelijkheid lieten te wensen over. Daarom wilde men dat er een nieuw 
Pascal-programma geschreven werd. Voor dit nieuwe programma, dat de naam Psodelex 
(Psola-delexicalisatie) kreeg, kon gebruik worden gemaakt van de know-how uit Psyn. Het 
programma moest aan de eis voldoen dat iedereen, ook diegenen die nog nooit van 
PSOLA-synthese hadden gehoord, het programma kon gebruiken. Verder was belangrijk 
dat de gebruiker precies kon aangeven hoe hij of zij de fonemen vertaald wilde hebben, 
om een optimaal resultaat te verkrijgen. 
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In het volgende hoofdstukken wordt het delexicalisatieproces opgedeeld, en de blokken 
hiervan worden in hoofdstuk 3, 4 en 5 behandeld. In hoofdstuk 4 komt tevens de PSOLA
synthese naar voren. In hoofdstuk 6 worden als laatste in het kort de verschillende Pascal 
source-files besproken. 
Omdat in de Engelse gebruiksaanwijzing gerefereerd wordt naar zowel appendix I als 
appendix II zijn deze twee ook in het Engels geschreven. 
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Hoofdstuk 2 Het opsplitsen van het programma. 

In de inleiding is de opsplitsing al kort behandeld. Het delexicalisatie proces is in de 
inleiding al opgedeeld in een blok dat de fonemen verandert, en een ander blok dat de 
veranderde fonemen omzet in spraak. Het eerste blok heet de foneemvertaling. In dit blok 
wordt de foneeminformatie van de originele spraakuiting omgezet in nieuwe foneeminfor
matie. Onder foneeminformatie verstaan we de fonemen, foneemgrenzen, woordgrenzen en 
lettergreepgrenzen. Door niet alleen de fonemen te veranderen, maar ook de andere 
onderdelen van de foneeminformatie, zijn de mogelijkheden van de foneemvertaling 
groter. De nieuwe foneeminformatie gaat samen met het toonhoogteverloop en de spraak
eenheden het tweede blok spraaksynthese binnen. Dit blok combineert deze drie tot een 
spraakuiting die opgebouwd is uit de spraakeenheden, met de prosodie van de originele 
spraakuiting en de nieuwe fonemen en nieuwe grenzen. 
Buiten het delexicalisatieproces zijn er nog een aantal zaken die het programma moet 
regelen, deze zijn samengevat in het derde blok input- en output. Dit blok regelt de com
municatie van het programma met de buitenwereld. Het gaat hierbij dan vooral om de file
operaties en het user-interface. 
Deze opdeling is in een schema gevat en staat in figuur 1. Hierin is het input- en output
blok om de foneemvertaling en de spraaksynthese heen getekend. Dit is om aan te geven 
dat deze twee blokken gebruik maken van verschillende functies van het input- en output
blok. 

originele 
spraakuiting 

foneem 
vertaling •·-·-·-· 

nieuwe 
foneeminformatie --------spraak 

synthese 

. 
t 

gedelexicaliseerde 
spraakuiting 

foneem.informatie 
en 
vertaaltabel 

toonhoogte-verloop 
en 
spraak.eenheden 

Figuur 1 De opdeling van het programma. 
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Hoofdstuk 3 De f oneemvertaling. 

3.1 Inleiding. 

Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangegeven, is de foneemvertaling het eigenlijke 
delexicaliseren. Het aantal fonemen dat na de vertaling nog voorkomt, bepaalt de 'mate' 
van delexicalisatie. Zo kan de uitspraak 'herfstbladeren' gedelexicaliseerd worden in 
'mammmmmamamam' of in 'mamstplamamam'. Deze twee zijn allebei gedelexicaliseerde 
versies van 'herfstbladeren' , maar de tweede lijkt meer op het origineel dan de eerste. Er 
zou dus gezegd kunnen worden dat de tweede in mindere mate gedelexicaliseerd is dan de 
eerste. 
Wat nog niet behandeld is hoe de foneeminformatie wordt aangemaakt. Dit wordt door de 
gebruiker gedaan met behulp van het L VS-programma MRK. De spraakuiting die 
gedelexicaliseerd moet worden, wordt door de gebruiker gelabeld, met informatie over de 
fonemen, de foneemgrenzen en lettergreep- en woordgrenzen. 
In de volgende paragraaf zullen de eisen die aan de foneemvertaling worden gesteld 
behandeld worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal de implementatie worden 
behandeld. De verschillende fonemen die zijn toegestaan voor de vertaling staan in appen
dix I. 

3.2 De eisen aan de foneemvertaling. 

Aan dit onderdeel worden de volgende eisen gesteld. Voor de flexibiliteit van het pro
gramma is het belangrijk dat de gebruiker de vertaling zelf kan definiëren, om daarmee 
zelf de mate van delexicalisatie te kunnen bepalen. Verder is het daarvoor van belang dat 
het programma verschillende vertalingen toelaat, zodat de gebruiker een aantal mogelijke 
vertalingen kan proberen. 
Deze vertalingen moeten bestaan uit een aantal vertaalregels die bepaalde fonemen 
afbeelden op andere fonemen. Hierbij is het van belang dat voor de vertaling onderscheid 
wordt gemaakt tussen losse fonemen en consonantclusters. Dus enerzijds zijn er een aantal 
regels die betrekking hebben op het vertalen van losse fonemen en anderzijds regels die 
betrekking hebben op het vertalen van consonantclusters. De vertaling van de 
consonantclusters moet daarbij een hogere prioriteit hebben, om ervoor te zorgen dat de 
consonantclusters een andere vertaling krijgen dan de afzonderlijke consonanten van dat 
cluster. Er zijn twee 'soorten' consonantclusters, de clusters die aan het begin en de 
clusters die aan het einde van een lettergreep staan, deze moeten apart behandeld kunnen 
worden. Wat verder nog gezegd kan worden is dat de vertaling van de consonantclusters 
niet noodzakelijk één op één hoeft te zijn. 
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3.3 De werking van de foneemvertaling. 

Daar de gebruiker de vertaling zelf moet definiëren, is er voor gekozen om de definitie 
van de vertaling klein en eenvoudig te houden. Hiervoor zijn voor de belangrijkste 
eigenschappen van fonemen sets gedefinieerd waarin alle fonemen zitten die aan de 
fonetische eigenschap voldoen. In de vertaling wordt dan opgegeven in welke sets de 
fonemen wel of niet mogen zitten om vertaald te worden. Zo geldt bijv. dat de stemloze 
fricatieven niet zitten in de set stemhebbend maar wel in de set fricatieven. Er zijn een 16-
tal sets gedefinieerd en deze staan in appendix Il. 

Het systeem moest verder zo opgebouwd worden dat het aantal fonemen voor en na de 
vertaling niet gelijk hoefde te zijn. Dus ook het aantal foneemgrenzen kan af- of toe
nemen. Ook het verschil tussen de consonantclusters die aan het begin of die aan het einde 
van een lettergreep staan moest aangegeven kunnen worden. 
Hiervoor is een speciale datastructuur gemaakt, waar alle eigenschappen van consonant
clusters en fonemen in kunnen worden opgeslagen. Deze ziet er als volgt uit: 
Niveau 1: 
* tabel is een array van vertaalregels 
Niveau 2: 
vertaalregel is een record van 
* te vertalen cluster 
* vertalingscluster 
Niveau 3: 
* Het te vertalen cluster is een array van eisen voor één foneem. 
* vertalingscluster is een array van fonemen . 
Niveau 4: 
* de eisen voor één foneem. Hiermee wordt bedoeld dat er eisen, omtrent het wel of niet 

element zijn van de vooraf definieerde sets, worden gesteld aan het foneem dat vertaald 
gaat worden. Hiervoor zijn een 16-tal variabelen gedefinieerd, waarbij steeds een varia
bele hoort bij een set. Deze variabele kan drie zaken aangeven: 

- Het maakt niet uit of het foneem een element van de set is. 
- Het foneem moet in de set zitten. 
- Het foneem mag niet in de set zitten. 

Met deze 16 variabelen kan de gebruiker dus zelf een set definiëren waarin het foneem 
moet zitten om vertaald te worden. 

Om aan te geven of een consonantcluster aan het begin of aan het einde van een letter
greep moet staan is, zijn er op niveau 4 nog twee variabelen gedefinieerd. Bij het eerste 
foneem van een consonantcluster wordt gemeld of het hier gaat om een begin- of 
eindcluster. 

Hoe de vertaaltabel is opgebouwd is nu besproken maar hoe ziet datgene wat vertaald gaat 
worden er uit? Als we kijken naar figuur 1 dan zien we dat de foneeminformatie vertaald 
moet gaan worden. Deze bestaat uit een array van records waarin staat welk foneem waar 
begint en of het een begin is van een lettergreep of woord. 
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Nu deze zaken behandeld zijn, kan het vertalingsalgoritme worden uitgelegd. Dit gaat als 
volgt: 
* Initialiseer een datastructuur die bijhoudt welke fonemen al vertaald zijn en welke niet. 
* Loop alle vertaalregels af die consonantclusters vertalen die aan het einde van een 

lettergreep staan. Ga voor al deze regels alle fonemen af en als er een consonantcluster 
voldoet vertaal dan dit consonantcluster. Hierna worden alle fonemen die vertaald zijn 
gemarkeerd als reeds vertaald. 

* Idem voor alle vertaalregels voor consonantclusters die aan het begin staan, maar vertaal 
alleen de niet gemarkeerde. 

* Vertaal alle andere fonemen die nog niet vertaald zijn, met de overgebleven vertaalre-
gels. 

Tijdens het vertalen kan het aantal fonemen toe- of afnemen. In het geval dat het aantal 
fonemen afneemt, wordt er eenvoudigweg een record van een foneem verwijderd. Als het 
aantal fonemen groter wordt, wordt er een aantal records toegevoegd. De grenzen worden 
gemaakt door de lengte van het originele foneem in delen op te splitsen zodat er meer 
grenzen ontstaan. Het kan zijn dat de grenzen hierdoor te dicht bij elkaar komen te liggen 
om de toegevoegde fonemen echt te kunnen horen. 

Door de vertaling van de fonemen kunnen woord- of lettergreepgrenzen wegvallen. Dit 
kan optreden als het laatste foneem van een lettergreep en het eerste foneem van de 
volgende lettergreep in hetzelfde foneem worden vertaald. De gebruiker kan dit probleem 
ondervangen door de spraakuiting anders te labellen dan normaal. Een voorbeeld is een 
vertaling waarbij alle klinkers vertaald worden in een A en de rest in M. Een woord als 
zeeën wordt dan maaam. Deze vertaling lijkt geen lettergreepgrens te bevatten. Door nu 
het woord zeeën te labellen als zee-jen wordt het resultaat veel beter, namelijk maamam 
waarin wel een lettergreepovergang te horen is. Ook oplossingen met behulp van stiltes of 
glottal stops kunnen dit probleem voor bepaalde vertalingen verhelpen. 
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Hoofdstuk 4 De spraaksynthese. 

4.1 Inleiding. 

De spraaksynthese moet met behulp van de omgezette fonemen, de foneemgrenzen en de 
toonhoogte de spraak opbouwen. Het is zeer belangrijk dat dit blok op een goede manier 
wordt geïmplementeerd omdat het de bottleneck is van het hele delexicalisatieproces. Het 
succes van het hele systeem is afhankelijk van de spraaksynthese. Daarom moet er gebruik 
worden gemaakt van een methode die een goed resultaat oplevert. 
De methode die hier gebruikt wordt is PSOLA-synthese. De toepassing van deze methode 
wordt behandeld in paragraaf 4.2. In deze paragraaf zal niet te diep worden ingegaan op 
de theorie van de PSOLA-synthese. Hiervoor verwijs ik naar zowel de vakliteratuur [ 1,2] 
als het rapport van mijn voorganger [3]. In paragraaf 4.3 wordt de werking van de spraak
synthese besproken. Als laatste wordt in paragraaf 4.4 de beperkingen van de spraaksyn
these behandeld. 

4.2 De toepassing van PSOLA voor spraaksynthese. 

Bij PSOLA-synthese wordt spraak opgebouwd door bepaalde eenheden van spraak op een 
speciale manier te sommeren. Deze eenheden van spraak worden bellen genoemd. Een 
bell is een stuk spraak ter lengte van 2 periodes van de grondtoon. In figuur 2 staat een 
voorbeeld van een stuk spraak, waarin de bovengenoemde zaken zijn aangegeven . 

• 1 ·- ■ ■- 1 ·-··- 1 ·- 1 ·- • •► 
. amplitude PERIODE 

-tijd 

Figuur 2 Samples met afbakening van de periode en van een bell 

Er zijn twee soorten bellen, namelijk foneembellen en overgangsbellen. 
- De foneembellen zijn bellen, die als er een aantal geplaatst worden precies de uitspraak 

van een foneem zijn. Deze bellen worden gekenmerkt door de eigenschap dat ze twee 
bijna identieke golfvormen bevatten. De bell uit figuur 2 is een voorbeeld van een fo
neembell. 

- De overgangsbellen zijn bellen die staan voor de overgang van een foneem naar een 
ander foneem. De bellen ontstaan doordat de verschillende onderdelen van de mond- en 
keelholte van een positie naar een andere positie overgaan. Het is heel belangrijk dat er 
een aantal overgangsbellen zijn per overgang om de overgang natuurlijk te laten klinken. 
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De bellen worden uit een of meerdere spraakuitingen van een bepaalde spreker gehaald. 
Voor de synthese van een spraakuiting kan het beste gebruik worden gemaakt van bellen 
die allemaal afkomstig zijn van een spreker. Alle bellen die gebruikt worden voor de 
synthese van de spraak en die afkomstig zijn van één spreker heten samen een bellenset. 
Bij elke bellenset hoort dus een bepaalde stem. Het kan zijn dat de spraaksynthese in een 
bepaald geval met een bellenset een beter resultaat geeft dan met een andere bellenset. Zo 
is het logisch dat een spraakuiting van een man beter gedelexicaliseerd kan worden door 
gebruik te maken van bellen die afkomstig zijn van een mannelijke stem. Hetzelfde geldt 
voor vrouwelijke spraakuitingen en de bellen afkomstig van een vrouwestem. 

Met behulp van deze bellen kan spraak worden gesynthetiseerd. Door de bellen te ver
menigvuldigen met een kwadratische cosinus (raised eosine) en daarna deze bewerkte 
bellen steeds een periode van de grondtoon te laten overlappen ontstaat gesynthetiseerde 
spraak. Als we kijken naar figuur 3 dan zien we dat deze vermenigvuldiging en de plaat
sing de spraak niet aantast. Als we de twee bellen eerst vermenigvuldigen met een raised 
eosine en daarna plaatsen (waarbij alle overlappende gedeelten worden gesuperponeerd), 
dan ontstaat weer de originele spraakuiting. De kwadratische cosinus heeft namelijk als 
eigenschap dat als ze steeds een Y2rc overlappen, ze samen de eenheidsfunctie vormen. 

BELL2 
•··-··-··-··-··-··-··-► 

BELL 1 ~-·-··-··-· -··-··-··-► ·amplitude PERIODE 
~-·-··-·· 

-tijd 

Figuur 3 De spraaksynthese met PSOLA. 

Nu is er een relatie gelegd tussen de periode van de grondtoon en de afstand tussen de 
bellen. Hoe groter de periode van de grondtoon, hoe verder de bellen uit elkaar liggen. Als 
de bellen verder uit elkaar worden gelegd zal de toonhoogte afnemen, als de bellen dichter 
bij elkaar worden gelegd zal de toonhoogte toenemen. Doordat de kwadratische cosinus zo 
geleidelijk afvalt kan de afstand tussen de bellen gevarieerd worden zonder dat het 
resultaat hinderlijk is. 

Wanneer een spraakuiting opgebouwd wordt, kan het toonhoogteverloop van een andere 
spraakuiting gebruikt worden om de bellen te plaatsen. Om deze nieuwe spraakuiting te 
verkrijgen moeten de beginpunten van de bellen steeds een afstand die gelijk is aan de 
periode van de grondtoon van de andere spraakuiting uit elkaar liggen. Daar de periode 
van de andere spraakuiting steeds verandert zal de afstand steeds variëren. 
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Een voorbeeld staat in figuur 4. Hierin wordt het periode-verloop van een andere spraakui
ting gebruikt om de bellen te plaatsen. In deze figuur staat Pi voor de waarde van de 
periode van de grondtoon en Bi voor de beginpunten van de bellen. 

Periode 

van de j 
grondtoon Po ,___ _ __.__/_l ___ ~ _____ _ 

_ Pa l P2 PL----P4 l~-

Po 

Bo 

, 

! tijd 
1 
' ' 1 
' ' 
1 

: p 3 p4 

B4 

Figuur 4 De relatie tussen de periode en de afstand tussen de beginpunten van de bellen. 

4.3 De werking van de spraaksynthese. 

De spraaksynthese is grotendeels beschreven met de PSOLA-synthese, maar er zijn nog 
een aantal dingen die niet besproken zijn. Het gaat hier dan vooral om de overgangen van 
een foneem naar een ander foneem en de overgangen van stilte of glottal stop naar een 
foneem en andersom. 
De grenzen van de fonemen zijn door de gebruiker bepaald op het gehoor, maar de over
gang is dan al voor die grens begonnen. Om de overgang voor de grens te beginnen is het 
volgende systeem bedacht. 
Stel dat de labelling na de vertaling als volgt F I F2F3F4 is, waarbij alleen F I en F4 stiltes of 
glottal stops zijn en F2 ongelijk is aan F3• Stel de beginposities van de bellen zijn B 1 ... Bn, 
deze worden berekend volgens de methode van paragraaf 4.2. 
Om ervoor te zorgen dat de gelabelde grenzen tussen de fonemen overeenkomen met de 
posities van de bellen, wordt een nieuwe grens tussen de fonemen gekozen door de eerste 
bellpositie te nemen na de gelabelde grens. Deze nieuwe grenzen kunnen we aangeven met 
het nummer van de bellpositie. Voor de grens tussen foneem Fx en FY noemen we het 
nummer van de bellpositie Gx y· 

Wat er nu gebeurt is: 
- sla foneem F 1 (stilte) over. 
- plaats de foneembellen van F2 beginnend op de bellpositie met het nummer G 1 2 . Plaats 

de laatste foneembell van F2 op de bellpositie Pe (0~e~n) waarvoor geldt dat: 
e + #( overgangsbellen van F2 naar F3 )= G2 3+ 1. 

- Maak een overgang van stilte naar foneem F2, door de spraak met een langzaam opko
mende functie te vermenigvuldigen. 

- Plaats na de laatste foneembell van F2 alle overgangsbellen van foneem F2 naar foneem 
F3. 
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- Plaats hierna de foneembellen van foneem F3. Omdat er stilte na foneem F3 komt wor
den er geen overgangsbellen geplaatst maar gewone foneembellen geplaatst. Stop twee 
bellposities na de grens met het plaatsen van de bellen. 

- Maak de overgang van het foneem F3 naar stilte door de spraak lineair af te zwakken. 

Met de beschrijving van het bovenstaande geval, twee fonemen die omringd worden door 
stiltes of glottal stops, zijn alle mogelijke overgangen behandeld. In figuur 5 staat het 
bovenstaande geval in een figuur weergegeven, waarbij voor F 1 en F4 stiltes genomen zijn. 

l}tilte Em Fjçoneem F, ttilte .
1 , , , , :. , , 1 1 , , , , , , , , , 

B • /. C egmpos1tie 1oneemovergang 
Jr 

verzwakking 
van de bellen 

Figuur 5 De verschillende overgangen tussen fonemen onderling en de overgangen naar 
stiltes. 

4.4 De beperkingen van de spraaksynthese. 

Het probleem is dat de PSOLA-synthese gebaseerd is op het bestaan van een grondtoon. 
Dit heeft enerzijds tot gevolg dat het niet mogelijk is bellen te snijden voor stemloze fone
men. Anderzijds ontstaat een probleem als een stemloos foneem vertaald wordt in een 
stemhebbend foneem. Hierbij wordt namelijk de 'toonhoogte' van het stemloze foneem 
gebruikt om de bellen van het stemhebbende foneem te plaatsen. 
Het eerste probleem kan misschien met de volgende methode worden opgelost. Bij deze 
methode wordt er vanuit gegaan dat elke groep stemloze fonemen omringd wordt met 
pauzes of stemhebbende fonemen . Omdat voor de synthese van stemloze spraak het 
toonhoogteverloop van de originele spraakuiting niet van belang is, kan voor de synthese 
van deze spraak eenvoudigweg een stuk spraak gekopieerd worden, mits er rekening wordt 
gehouden met de overgangen naar de omringende spraak. De overgang van een stemloos 
foneem naar een stilte of andersom is eenvoudig. De overgang van een stemloos foneem 
naar een stemhebbend foneem is moeilijker, maar kan worden gedaan, door een stuk 
spraak te nemen waarin dat stemloos foneem staat met aan weerszijden twee halve over
gangsbellen, en deze te vermenigvuldigen met een bepaalde functie die eruit ziet zoals in 
figuur 6. Dus het stemloze gedeelte wordt vermenigvuldigd met 1 en de twee halve 
overgangsbellen aan weerszijde met een afvallende flank van een raised eosine. In deze 
figuur zijn nog twee andere bellen getekend, om te laten zien hoe deze geplaatst moeten 
worden om een goede overgang te krijgen. 
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ben stemloos gedeelte beil 

halve bell halve bell 

Figuur 6 De vermenigvuldigingsfunctie voor stemloze fonemen. 

De overgang van stemhebbend naar stemloos en andersom kan zo op een geleidelijke 
manier verlopen. Het probleem kan zijn dat de overgang van stemhebbend naar stemloos 
zeer geleidelijk gaat waardoor het onduidelijk is welk stuk nu stemhebbend of stemloos is. 

Het tweede probleem, het plaatsen van een stemhebbend foneem op de plaats van een 
stemloos foneem, is iets gemakkelijker aan te pakken. Daar de plaatsen waar eerst de 
stemloze fonemen stonden bekend zijn, kan gewoon een vaste waarde voor de grondtoon 
gekozen worden. Bijvoorbeeld de waarde van de grondtoon van het stemhebbende foneem 
die er net voor staat. 
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Hoofdstuk 5 Het input en output blok. 

5.1 Inleiding. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de andere twee blokken, de foneemvertaling en de 
spraaksynthese behandeld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het input en output blok. 
Dit blok omvat alle communicatie van en naar het programma, zaken zoals files lezen en 
schrijven en het user interface. In de volgende paragraaf worden alle soorten datafiles 
behandeld, met daarbij in het kort wat het programma precies met deze files doet. 
In de paragraaf 5.3 wordt er gesproken over het user interface, kortom de aanpak van het 
gebruikersvriendelijk maken van de programmatuur. 

5.2 De soorten datafiles. 

Alvorens de files en hun inhoud te bespreken eerst een diagram dat aangeeft welke data
files gebruikt worden, en of het in- of outputfiles zijn. Dit diagram staat in figuur 7. 

Input sampled datafile 

PDT-file 

Stemmenfile 

Stem sampled datafile 

Stem datafile 

Foneemvertalingsfile 

Output sampled datafile 

Figuur 7 De in- en output datafiles van PSODELEX. 

Bespreking van de in- en output files: 

Input sampled datafile: 
Dit is de spraakuiting die gedelexicaliseerd moet worden. Deze sampled data files worden 
ook wel N-files genoemd. Dit is een standaard file formaat op de IPO-VAX. Voor dit 
soort files kan gebruik worden van een aantal standaardprocedures. Deze files worden 
gekenmerkt door de extensie ' .N'. 

PDT-file: 
Dit is een file waarin de parameters (fonemen, foneemgrenzen, woord- en lettergreepgren
zen en het toonhoogteverloop) van de input sampled data file staan. Deze file kan aange
maakt worden door een drietal programma's te runnen. Hoe dit precies moet staat in de 
user manual in appendix III. Dit komt omdat de toonhoogte door een programma berekend 
wordt, en de fonetische labelling in een ander programma door de gebruiker moet worden 
aangebracht. Deze files hebben de extensie '.PDT'. 
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Foneemvertalingsfile: 
Dit is een tekstfile met een aantal vertaaltabellen, waarvan er op dit moment maar 1 tabel 
ondersteund wordt. Dit komt omdat momenteel alleen de fonemen M en A gesynthetiseerd 
kunnen worden. Als er op een gegeven moment meerdere fonemen gesynthetiseerd kunnen 
worden kan ook het aantal ondersteunde tabellen toenemen. 
Om aan te geven welke tabellen ondersteund zijn en welke niet, staan op de eerste regel 
van de file twee getallen. Het eerste getal geeft aan hoeveel tabellen ondersteund zijn en 
het tweede getal geeft aan hoeveel tabellen er in de file staan. De gebruiker dient ervoor te 
zorgen dat de tabellen oplopend genummerd zijn en dat de ondersteunde tabellen de 
laagste nummers hebben. 
In het nu volgende voorbeeld is van de twee tabellen slechts de eerste ondersteund, de 
tekst 'regel .. :' is alleen om gemakkelijk te kunnen verwijzen naar een regel. De structuur 
van de tabel zelf zal hieronder worden uitgelegd. 

regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 
regel 

1:1 2 
2:Conversietabel 1 
3: 
4: ( -cons) 
5:(+cons) 
6: 

> 
> 

7:conversietabel 2 

A 
M 

8:Deze tweede tabel is wel heel fijn. 
9: (-cons +shor) > A 

10: (-cons -shor) > AA 
11:(+cons) > M 
12: (+bclu +plos) (+cons) > P L 
13: (+eclu +cons) (+cons) (+cons) (+cons) > M S T 

In de regels met het '>' -teken staat links de eis waaraan een enkele foneem of conso
nantcluster moet voldoen om vertaald te worden in de fonemen rechts van het '>' -teken . 
Alles wat tussen een hakenpaar staat moet gelden voor een foneem en een aantal haken
paren achter elkaar staan voor een consonantcluster. 

Een eis waaraan een foneem moet voldoen, wordt aangegeven met het wel of niet mogen 
zitten in een bepaalde subset van de fonemen. Zo betekent +cons dat het foneem in de 
set van consonanten moet zitten, en -cons dat het foneem niet in de set van consonanten 
mag zitten. In appendix II staan alle afkortingen van de sets en hun elementen. 
In dit alles nemen de eisen bclu (begincluster) en eclu (eindcluster) een speciale plaats 
in omdat zij gelden voor een consonantcluster en niet voor een bepaald foneem. De 
gebruiker geeft binnen het eerste hakenpaar aan of het consonantcluster aan het begin of 
aan het einde van een lettergreep moet staan. Voor deze eisen is dezelfde notatie 
aangehouden als voor de sets, dit houdt in dat voor deze eisen een + moet staan om aan te 
geven dat het consonantcluster aan het begin of aan het einde moet staan. 
Zo betekent regel 12 dat het consonantcluster van een plosief gevolgd door een willekeu
rige consonant, waarbij moet gelden dat de plosief het begin is van een lettergreep of 
woord, vertaald wordt in de fonemen P L. In regel 13 staat dat als voor een cluster van 4 
consonanten geldt dat de laatste consonant het einde is van een woord of lettergreep, dit 
consonantcluster vervangen wordt door het cluster M S T. 
De vertaalregels die consonantclusters vertalen hebben een hogere prioriteit dan de andere 
regels . 
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Overal in de file kunnen regels met commentaar worden toegevoegd, mits deze geen getal
len bevatten, zoals in regel 8 is gebeurd. 

Stemmenfile: 
In deze file staan de verschillende namen van de personen van wie een bellenset aanwezig 
is. Dit is een tekstfile voor de gebruiker, zodat deze weet uit welke bellensets of anders 
gezegd welke stem gekozen kan worden voor de synthese van de spraak. Voor elke 
vertaling die ondersteunt wordt is er minstens één bellenset of anders gezegd er staat dan 
minstens een spreker in de stemmenfile. 

De naam van de stemmen file is als volgt opgebouwd 'convXbset.dat' waarbij X het 
nummer van de vertaling is. 

Stem datafile: 
Dit is de file die het programma gebruikt om te bepalen waar alle bellen zich bevinden. 
Om te weten waar welke bellen staan zijn er drie zaken nodig voor alle fonemen en 
foneemovergangen: 
- De fonemen of foneemovergangen waarover het gaat. 
- De naam van een N-file waarin een spraakuiting staat waarin het foneem of de foneem-

overgang voorkomt. 
- De begin- en eindsamplenummers van de bellen in deze N-file. 

In deze file staat voor alle fonemen en alle foneemovergangen een regel. In deze regel 
staat om welk foneem of foneemovergang het gaat. Als er een foneem op die regel staat 
dan gaat het om foneembellen, staan er twee fonemen dan gaat het om overgangsbellen. 
Een regel komt er dan als volgt uit te zien (F1 en F2 zijn fonemen): 
F1[,F2] N-file grensl grens2 .. . grens2*x grens 2*x+l 
Een voorbeeld hiervan is: 
M,A mama.N 1020 1120 1070 1170 

In dit voorbeeld staat dat de bellen van de overgang van M naar A in de sampled datafile 
'mama.N' staan. De eerste bell loopt van samplenummer 1020 tot 1120 en de tweede en 
laatste bell van samplenummer 1070 tot 1170. 
Het is mogelijk dat in de stem data file steeds verwezen wordt naar verschillende sampled 
datafiles (N-file) . 
Om een keuze te kunnen maken uit een aantal verschillende stemmen staat in de naam van 
het stem datafile de eerste drie letters van de naam van de spreker. De naam van het stem 
datafile voor vertaling X is 'convXYYY.bll' waarbij YYY de eerste drie letters van de 
naam zijn. 

Stem sampled datafile: 
Dit is een sampled datafile waarin een uitspraak van een spreker staat en waarin de bellen 
staan voor een foneemovergang of voor een foneem. 

Output sampled datafile: 
Dit het resultaat van het programma. Dit is de sampled datafile van de gedelexicaliseerde 
input sampled datafile. 
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5.3 Het user interface. 

Dit aspect van het programma is zeer belangrijk. Daarom is hier redelijk wat aandacht aan 
geschonken. Een aantal zaken waarop gelet is zal hier besproken worden. 

* De invoer van de namen van sampled data files en POT-files. 
Bij het invoeren van deze files wordt gekeken of ze bestaan. Zo niet dan wordt dat ge
meld. De gebruiker kan dan opnieuw een filenaam ingeven totdat de ingevoerde file
naam bestaat. Tijdens het opnieuw invoeren kan de gebruiker het programma ook 
beëindigen. Als er geen '.' in de filenaam staat wordt de standaard extensie toegevoegd. 

* De keuzemogelijkheid van de vertaaltabellen. 
Voordat de gebruiker de vertaaltabel kiest krijgt hij of zij eerst een overzicht met alle 
vertalingen die mogelijk zijn. Aan de hand van deze vertalingen kan een keuze gemaakt 
worden. 

* De keuzemogelijkheid van de bellensets. 
Omdat de gebruiker vaak niet op de hoogte is welke bellensets er bestaan bij welke 
vertaaltabel wordt de inhoud van stemmen file naar het beeldscherm geschreven. Hierin 
staan alle beschikbare bellensets, gerangschikt naar geslacht van de spreker. 

* De mogelijkheid om na het resultaat gehoord te hebben een of meer parameters te 
veranderen. 
Als het programma een cyclus doorlopen heeft kan de gebruiker het origineel en de 
gedelexicaliseerde versie te horen krijgen en op grond daarvan een andere vertaling of 
een andere bellenset of andere datafile kiezen. 

* De eenvoudige opzet en aanpassing van de stem data file en de foneemvertalingsfile. 
Deze files zijn tekst-files, en wel met een duidelijk gestructureerde opzet. Deze opzet is 
overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen. 

* Het programma is onafhankelijk van de directory van waar vanuit het gerund wordt. Dit 
is gedaan door de een aantal logicals te definiëren. 

* Foutendetectie, waarbij gedacht moet worden aan niet bestaande fonemen, niet correcte 
parameters (sample frequentie, framelengte) van de input sampled data file en als laatste 
verkeerde inputs. Deze fouten leiden tot een foutmelding, die echter niet tot gevolg heeft 
dat het programma beëindigd wordt. 
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Hoofdstuk 6 De programmatekst. 

Het programma is opgedeeld in negen files waarvan er acht worden aangestuurd vanuit 
een hoofdprogramma genaamd Psodelex. Van deze acht files zijn vier files min of meer 
procedure bibliotheken. Deze zijn Dis_rnodule, Lvsenv, Sdf_rnodule en Vtpas, 
deze bevatten procedures voor het lezen van files, schermfuncties en andere 1/0-functies. 
De andere vijf files zijn voorzien van commentaar, daarom wordt volstaan met een korte 
bespreking van de inhoud van de verschillende files: 
* Bartenv: Dit is een file met daarin een aantal zaken die in alle files gebruikt worden. 

Hierin staan de typedeclaraties van alle datastructuren, een aantal conversie-procedures 
en de definities van de sets. 

* Lees_ap_f ile: Deze naam is op zich apart omdat het belangrijkste doel van de 
source in deze file het uitlezen van een PDT-file is. 

* Setupbell: Hierin staan procedures voor het maken van de bellensets. 
* Addbell: De plaatsingprocedures van de bellen. 
* Psodelex: Dit is het hoofdprogramma, hierin worden de fonemen vertaald en een 

groot deel van de 1/0-functies uitgevoerd. 
Deze files stonden op de VAX in de directory [thomasse.marco]. Deze programmateksten 
zijn niet toegevoegd als bijlage, omdat er in dit rapport niet naar verwezen wordt. 

Deze files , behalve Dis_rnodule, worden door de Pascal-compiler samengevoegd door 
het commando Inherit. Het is beter om deze file zo aan te passen dat deze op dezelfde 
manier aangeroepen wordt als de andere files . 
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Hoofdstuk 7 Conclusies. 

Het programma werkt naar behoren, op een gebruikersvriendelijke manier en gebruikma
kend van een redelijk flexibele structuur. Het resultaat van de delexicalisatie van Psodelex 
is ongeveer hetzelfde als van de voorganger Psyn. Dit komt omdat er nog een groot aantal 
fonemen niet gesynthetiseerd kunnen worden. De flexibiliteit van de foneemvertaling 
hierdoor niet tot uiting. 
Voor de toekomstige versies van dit programma zou het interessant zijn om naar een 
aantal zaken onderzoek te doen. Als eerste is het belangrijk dat meerdere fonemen gesyn
thetiseerd kunnen worden. Dit kan worden gedaan met de methoden die in paragraaf 4.4 
zijn voorgesteld. 
Ten tweede is het van belang om naar de verwerkingstijd van bepaalde processen te 
kijken, vooral de bellplaatsing duurt nog veel te lang. Het kan zijn dat door een efficiënter 
algoritme de verwerkingstijd fors gereduceerd kan worden. Dit maakt het programma een 
stuk handelbaarder, en interessanter voor de gebruiker. 
Als laatste zou het interessant zijn om te kijken naar het probleem van het wegvallen van 
lettergreepgrenzen bij de foneemvertaling (zie paragraaf 3.3). Dit probleem wordt in dit 
programma op de gebruiker af geschoven, maar dit is ook automatisch te ondervangen. Het 
zou mooi zijn als de gebruiker zou kunnen kiezen of hij dit zelf doet of dat dit automa
tisch gebeurt. 
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Evaluatie. 

Deze stage is zeer interessant geweest vooral omdat het een heel ander werkgebied is dan 
Elektrotechniek. Het is op zich wel moeilijk om je op een gebied te begeven waar je van 
te voren praktisch niets van af wist. Dit komt mede doordat mijn opdracht vooral het 
verbeteren van een programma was, waardoor je inhoudelijk weinig te hoeft te weten. 
Toch is het naar mijn mening redelijk verlopen, het programma is er op vooruit gegaan 
voor de gebruiker. Jammer dat het systeem waarvoor het gemaakt is, niet meer in gebruik 
is. Het is wel de bedoeling dat het programma aangepast zal worden voor UNIX systemen. 
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Appendix I: The Dutch phonemes. 

The phonemes which will be supported can be found in the tables below. 

Short vowels Long vowels Diphtongs 

A mAt AA mAAt AI detAII 

C dE CR kEUr AJ mAAit 

cc pUt EE IEEs AU kOUd 

E lEs EH mayonAise AW kAUW 

I pit ER bEEr EI rEis 

0 rüt II lIEp EW IEEUW 

u rOEt OE kEUs IW klEUW 

y flJUt OH züne 01 hOI 

00 rüüd OJ hOOit 

OR wüürd UI mUis 

UH frEUle UJ rOEit 

YW dUW 

Unvoiced plosives Voiced plosives Semi vowels 

K Kas B Bas H Hang 

p Pas D Das J Jan 

PJ boomPJe DJ DJattiehout w Wang 

T Tas DZ manaGer 

TJ TJolk G Goal 

Unvoiced Fricatives Voiced Fricatives Silence 

F Fok V Veer SI(#) 

s Sok z Zeer 

SJ SJaak ZJ Journaal 

X Gok 



Nasals Liquids Glottal Stop 

M Meer L Lang GS(@) 

N Neer LL daL 

NN maNdje R Rang 

Q baNG 



Appendix II: The abbrevations and elements of the sets. 

The names and the elements of the sets are given in the tables below. In some tables the 
elements of the set are left open because they haven't been defined yet. 

cons 1 consonants 

K,P,PJ,T,TJ,B,D,DJ,DZ,G,F,S,SJ,X,V,Z,ZJ,M,N,Q,NN,L,LL,R,H,J,W 

plos 1 Plosives 

K,P,PJ,T,TJ,B,D,DJ,DZ,G 

Il fric 
1 Fricatives 

F,S,SJ ,X, V ,Z,ZJ 

Il :~~,Q,NN 

1 Nasals 

11 liqu 
1 Liquids 

L,LL,R 

1l:.7w 
1 Semi vowels 

Il :,;,CC,E,1,0,U,Y 

1 Short vowels 

voic J Voiced 

B,D,DJ,DZ,G,V,Z,ZJ,M,N,Q,NN,L,LL,R,H,J,W,AI,AJ,AU,AW,EI,EW,IW,OI,OJ,UI,UJ, 
YW,A,C,CC,E,I,O,U,Y,AA,CR,EE,EH,ER,II,OE,OH,00,0R,UH 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 



diph I Diphtongs 

AI,AJ,AU,AW,EI,EW,IW,01,0J,UI,UJ,YW 

I,U, Y ,11,AI,AJ ,AU ,A W ,EI,EW ,IW ,01,0J, UI, UJ, YW 

lt---1 low __ ___.___I Low __ -111 

1~1 back __ ___._I Bac_k ---------111 

roun 1 Round 

U,O,Y,C,CC,CR,OE,OH,00,0R,UH 

ante I Anterior 

P,T,B,D,M,N,L,LL,F,V,S,Z,W,PJ,TJ,DJ,DZ,ZJ 

11,______;;e --~I Sile_nce --Il 
l,___1 ~:-p _____ j~Glo_ttal_stop ___ ----111 



Appendix 111: Psodelex User manual 

Psodelex is a program which can delexicalize speech utterances which have been sampled 
at a frequency of 10 kHz. Speech is reconstructed after a translation of the original 
phonemes into different phonemes. In this translation so much lexica} information is lost, 
that the lexica}, syntactic and semantic information has disappeared but all the prosodie 
attributes, such as intonation and rhythm are retained. The degree of delexicalisation can 
be determined by the user and the translation tables can be changed, added or removed. 
PSOLA-technology has been used for the speech synthesis. 



Chapter 1 The use of Psodelex. 

1.1 How to start with Psodelex. 

Before starting off with Psodelex you need to have two files, an N-file containing the 
samples of a speech utterance and the corresponding PDT-file. This PDT-file can be made 
by running AAP and PDT (see L VS manual number 107). 
Because Psodelex needs a phonetic labelling of the speech utterance, the user has to add 
this to the PDT-file with the program MRK (see LVS manual number 107). What this 
labelling should be like will be explained in paragraph 1.3. 

Also, a number of logicals have to be defined to be able to start the program from any 
directory. For this purpose a batch program has been written which you have to run once 
after Jogging in if you want to use Psodelex that session. 
This can be done with the command: 

@[thornasse.rnarco]psodelex 

This program defines two logicals . PSN points to a directory that contains a large number 
of sampled data files, namely cogcorndisk: [ tenbosch. into. n]. The PSO-logical 
refers to the directory where you can find the program and all the current data files, 
namely akof ondisk: [ thomas se. mar co]. 

To start Psodelex, just type 'psodelex'. 
The steps needed to delexicalize speech with Psodelex are shown in figure 1. 

( Run AAP on N-file) 

+ 
Run PDT on N-file 

Label N-file with MRK 

Type @ [ thoroasse.marco ]Psodelex 

( Type Psodelex to start ) 

Figure 1 The steps needed to delexicalize speech with Psodelex. 



1.2 Working with Psodelex. 

When you have started the program, you will be prompted for various types of 
information. A default is available for a number of inputs . Now we shall deal with the 
questions which wil! be asked by the program. 

First of all the name of a sampled data file (N-file) wil! be asked. If the directory from 
which you start the program contains the sampled data file, then there is no need to add 
the directory to the name. If the name does not contain an extension, the standard 
extension '.n' wil! be chosen. If the program cannot find the file , the user wil! be asked to 
give the name of an existing file. At this point it is also possible to stop the program by 
typing 'quit' . 
Then you wil! be asked for the name of the PDT-file in the same way. Af ter that you wil! 
be asked to choose a translation table with the help of the original labelling and the 
translations. The problem at this moment is that only table 1 is supported, because the 
program can only synthesize the phonemes 'A' and 'M'. So your only choice now is '1 ' . 
After choosing a translation table you can inspect it by typing 'yes' or 'y' to the next 
question. You wil! see the table with comments and a question whether you really want to 
choose this table. 
When the table has been chosen, it is necessary to choose a person whose voice wil! be 
used for the speech synthesis. The quality of a delexicalized speech utterance depends on 
the voice which is used for the speech synthesis. It is often better to use a male voice to 
synthesize the speech if the original speech utterance carne from a man. The same goes 
for female voices. By typing the first 3 letters of that person's first name his or her voice 
wil! be used. 

When all the information mentioned above has been entered, the program starts working. 
This may take a minute or so. After all phonemes have been processed, the waveforms of 
the original N-file and the delexicalized speech utterance are shown. Also shown are a 
number of commands. In order to get these commands executed you have to type the bold 
character. These commands are the following: 
Speak In_ data The sampled data file will be sent to the loudspeaker. 
Speak Out_ data The delexicalized sampled data file wil! be sent to the 

loudspeaker. 
Store out_data The delexicalized sampled data file will be stored in a file 

name given by you. 
Other PDT-file Another PDT-file can be chosen, with e.g. another phonetic 

labelling. 
Other Translation table Y ou can choose another translation table. 
Other Voice 

Restart 
Finish 

With this command you can choose another voice for the 
speech synthesis. 
With this command you can start afresh. 
Y ou can end the program. 



1.3 The phonetic labelling. 

The MRK-program is used for the labelling. By means of this program sampled data files 
can be easily labelled. Each label consists of a phoneme, see appendix I for the various 
phonemes, with or without a sign which indicates whether the phoneme is the beginning 
of a word or sy llable. The ' -' sign has been chosen for the beginning of a sy llable and the 
'\' has been chosen for the beginning of a word. An example of this is: 

Graphemes: herfstbladeren 
Labelling: SI H\ E R F S T B- L AA D- C R- E N SI\ 



Chapter 2 Adjustments to data files. 

2.1 The various data files. 

This program uses various data files. These files are: 
- A file with all the translation tables. 
- Various voice data files for every translation table. 
- Text files with for every translation table a number of possible names of speakers whose 

voices can be used for speech synthesis. 

In the next paragraphs we will deal with these files and their structure. 

2.2 The file with the translation tables. 

To read translation tables from a file, the program uses a text file named 'convtables.dat' 
where the various tables are defined. If you want to change this file, it has to be copied to 
your own directory. If a file with this name is in your own directory then this file acts as 
input for setting up the tables. If not, the file will be chosen from the PSO-directory. At 
this moment the tab les cannot be changed yet, because the program can' t generate other 
phonemes than 'A' and 'M'. 

The file consists of a number of tables, of which one is supported. In the first line of the 
file there are two numbers . The first number indicates how many tables are supported and 
the second number indicates the number of tables in the file. The user should see to it that 
the tables are numbered in ascending order and that the supported tables have the lowest 
numbers. 
In the next example two tables are defined, of which only the first one is supported. The 
line numbers are given here for convenience only. The structure of the table itself will be 
explained below. 

line 1: 1 2 
line 2: convers ion table 1 
line 3: 
line 4: ( -cons) > A 
line 5: (+cons) > M 
line 6: 
line 7: convers ion table 2 
line 8: This table is really lovely ( comrnent) . 
line 9: (-cons +shor) > A 
line 10: (-cons -shor) > AA 

line 11: (+cons) > M 
line 12: ( +bclu +plos) (+cons) > p L 
line 13: (+eclu +cons) (+cons) ( +cons) ( +cons) > M S T 



In the lines with the '>' -sign, you can find on the left the requirement that a single 
phoneme or consonant cluster has to fulfill in order to be translated into the phonemes on 
the right of the '>' -sign. All features between one pair of brackets apply to a single 
phoneme. For instance +cons (line 5) means that a phoneme has to be in the set of 
consonants and -cons means that a phoneme is not allowed to be in the set of 
consonants. Sixteen such sets (or features) have been defined (see appendix II) . With these 
sets and two operators ( +, -) it is possible to define a lot of subsets. For example in line 
9, the long vowels, have been defined as a subset by using the sets consonants and short 
vowels. 

The be 1 u (beginning cluster) and ec 1 u ( end cluster) requirements apply only to 
consonant clusters and not to single phonemes. The user has to use these features within 
the first pair of brackets and always accompanied with a '+'. Thus, line 12 means that the 
consonant cluster of a plosive followed by an arbitrary consonant is translated into the 
phonemes P L, if the plosive is the beginning of a syllable or word. Line 13 says that if in 
a cluster of 4 consonants the last consonant is at the end of a word or syllable, the 
consonant cluster will be replaced by the phonemes M S T. 

The translation lines with beginning and end consonant clusters have a higher priority than 
the ether lines. Comment lines may be added in the file everywhere, provided that these 
lines do not contain any numbers, like this has been done in line 8. 

2.3 The voice data files 

This file is used by the program in order to define where all the bells can be found. To 
know where the bells can be found the program needs to have three kinds of information 
for each phoneme and transition: 
- The phoneme or transition in question. 
- The name of the N-file containing the sampled data of the phoneme or transition. 
- Two sample numbers, to indicate the beginning and the end of the bell. 

The file consist of a number of lines equal to the number of phonemes and transitions. At 
the beginning of each line there are one or two phoneme symbols. One phoneme symbol 
indicates that the bells are for the synthesis of that phoneme, two phoneme symbols 
indicate that the bells are for the synthesis of that transition. 
All the lines look like this (F1 and F2 are phonemes): 
F1 [,F2] N-file border! border2 ... border2*x border2*x+ 1 
An example: 
M,A mama.N 1020 1120 1070 1170 

This example states that the bells of the transition (M to A) are in the file 'mama.N'. The 
first bell is the speech between sample numbers 1020 and 1120. The second bell is the 
speech between the sample numbers 1070 and 1170. 

In order to be able to choose between different voices for the synthesis of the speech, 
there is a three-character code in the name of the file, which stands for a certain speaker. 
The name of the file belonging to the translation X (X is a number) is 'convXYYY.bll', 
where YYY is the three-character code for the speaker. 



2.4 The text file with a number of speakers. 

Since the user does not know which voices can be chosen when he or she is working with 
a certain translation table, a text file with all the names of the persons whose voices can 
be used is available for every translation. When a new voice data file is ready for 
translation table X (X is a number) it can be added to the file with the name 
'convXbset.dat'. 




