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Abstract 

The Traffic Message Channel (TMC) within the Radio Data System (RDS) 
provides a new way for broadcasting up-to-date traffic information. This information will 
be presented to the user on a display and through synthetic speech. 

This study contributes to the development of duration rules for phonemes for the 
synthesis of Dutch traffic messages. In the first experiment 6 subjects showed a clear 
preference for one out of two existing rule sets. After a first cycle of improvements and 
extensions this set was used to synthesize 16 traffic messages of various lengths. In the 
second experiment 16 subjects evaluated these synthetic messages in detail and from their 
comments the rule set was improved further. This resulted in a new and final set of 
duration rules which was applied to the 16 phrases of the first two experiments and to 16 
new messages. In the third experiment, finally, 10 subjects showed a clear preference for 
speech synthesized with this new set of duration rules. 
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1 Inleiding 

1.1 Spraaksynthese 

Bij spraaksynthese gaat het meestal om het hoorbaar maken van teksten (tekst-naar
spraak-synthese). Voor een tekst gesynthetiseerd kan worden moet er eerst een grafeem
naar-foneemconversie plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de tekst wordt omgezet in een 
fonetische representatie. Elk fonetisch symbool representeert een bepaalde uitvoerklank. 
Door de fonetische symbolen om te zetten in de daarbij behorende spraakklanken wordt 
spraak gevormd. Een probleem is echter dat spraakklanken niet los van elkaar uitgespro
ken worden. Door de traagheid van de menselijke articulatoren overlappen en beïnvloeden 
spraakklanken elkaar (coarticulatie); de /kJ in 'kiel' klinkt anders dan de /kJ in 'koel'. Dit 
betekent dat bij spraaksynthese spraakklanken niet zomaar aan elkaar geplakt kunnen 
worden. Bovendien zit juist in de overgangen tussen klanken de meeste informatie. Een 
goede methode om die informatie te behouden is om niet afzonderlijke spraakklanken op 
te slaan als synthese-eenheden, maar de overgangen tussen verschillende klanken 
(difonen). De uiting 'verkeer' (/vErker/, voor de foneernnotaties zie appendix A) 
bijvoorbeeld, bestaat uit de volgende difonen: 

si-v, v-E, E-r, r-k, k-e, e-r, r-si 
waarbij si voor silence staat en de stilte voor en na een frase weergeeft. 

Maar ook met alleen difonen aan elkaar plakken ontstaat nog geen acceptabele 
spraak. De prosodie van spraak, dwz de duur van de klanken en de intonatie van de uiting 
(het toonhoogteverloop), moet ook beregeld worden. Vooral de duurberegeling heeft een 
grote invloed op de verstaanbaarheid van synthetische spraak, aangezien bij sommige 
spraakklanken verschillen in de duur bijdragen tot hun onderscheid, bijvoorbeeld de IA/ in 
/lAt/ en de /a/ in /lat/. 

In dit onderzoek zal worden gekeken naar de duurberegeling van klanken in 
synthetische spraak. Dit wordt beperkt tot de beregeling van de duren van fonemen in 
Nederlandse verkeersberichten binnen het RDS-TMC systeem. 
De opzet van dit verslag is als volgt: na een inleiding over RDS-TMC en Spengi, het 
syntheseprogramma dat in dit onderzoek wordt gebruikt, volgt een hoofdstuk over uit de 
literatuur bekende duurregels. Vervolgens wordt het verloop van het onderzoek beschre
ven. In experiment I hebben luisteraars een initiële duurregelset gekozen: de Terkenversie. 
Deze is vervolgens op grond van eigen oordelen aangepast. In experiment II hebben proef
personen verkeersberichten, gesynthetiseerd met deze aangepaste Terkenversie van de 

- duurregels geëvalueerd, waarna de duurregels opnieuw aangepast zijn op grond van deze 
oordelen. Dit resulteerde in de uiteindelijke Vliegenversie van de duurregelset. Om te 
testen of deze versie beter voldoet dan de oorspronkelijke Terkenversie, is experiment 111 
uitgevoerd. 

1.2 RDS-TMC 

RDS-TMC staat voor Radio Data System - Traffic Message Channel (Van Coile et 
al. 1995). Het Radio Data System bevat een aantal radiokanalen waarover codes uitgezon
den kunnen worden. Het Traffic Message Channel is een kanaal waarover actuele ver
keersinformatie gecodeerd uitgezonden wordt. Deze codes verwijzen in heel Europa naar 
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. dezelfde berichten. De verkeersinformatie wordt opgeslagen in de autoradio, zodat de 
gebruiker op elk gewenst moment de huidige verkeerssituatie in een bepaald gebied kan 
opvragen. In verband met de verkeersveiligheid wordt er vaak de voorkeur aan gegeven 
deze informatie via spraak aan de gebruiker aan te bieden. Dit gebeurt door middel van 
synthetische spraak, omdat dat veel zuiniger is qua geheugenruimte dan opgenomen spraak 
en omdat het systeem daardoor gemakkelijker uitgebreid en vernieuwd kan worden. 
In figuur 1 is het RDS-TMC systeem schematisch weergegeven. 

Figuur 1 

plaatsnamen· 

bestand 

PAC· 

bestand 

'DIC· 

codes 

spraak 

Een schematische weergave van het RDS-TMC systeem. 

gebeurtenissen· 

bestand 

Een bericht is opgebouwd uit een plaatsaanduiding, die bestaat uit een draagzin 
waarin namen van plaatsen, wegen, op- en afritten, enz worden gevoegd, met een 
_gebeurtenis. Een voorbeeld van zo'n verkeersbericht is: 
'A 10, Alphen aan de Rijn richting Weert, tussen Spijkenisse en parkeerplaats 40 Bode
graven, drie kilometer file als gevolg van afgevallen lading'. 
Elke plaatsnaam, draagzin en gebeurtenis heeft een eigen code. Deze codes worden in drie 
verschillende gegevensbestanden gekoppeld aan een uiting. In het gebeurtenissenbestand 
zijn alle gebeurtenissen opgeslagen in verrijkte fonetische transcriptie. Hierbij zijn ook de 
duren van de klanken en de intonatie al aangegeven; deze zijn afgeleid van natuurlijke 
spraak (prosody transplantation). Het PAC-bestand (Phrases And Carriers) bevat alle com
binaties van draagzinnen, waar plaats- en wegnamen ingevoegd kunnen worden, en 
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gebeurtenissen. Deze zijn ook in verrijkte fonetische transcriptie met duur- en intonatie
gegevens opgeslagen. In het plaatsnamenbestand zijn alle plaatsnamen van een bepaald 
gebied opgeslagen in verrijkte fonetische transcriptie. Dit bestand staat op een losse chip
kaart, die vervangen kan worden zodra men in een ander gebied komt. De plaatsnamen 
worden volledig gesynthetiseerd, wat wil zeggen dat de duur en intonatie beregeld moet 
worden via aparte regelfiles. 

In de berichtengeneratiemodule worden de TMC-codes omgezet in een verkeers
bericht in een taal naar keuze van de gebruiker. Dit bericht verwijst naar een combinatie 
van een draagzin en een gebeurtenis in het PAC-bestand, met aanvullende informatie over 
plaatsnamen, wegnummers, enz. Het bericht wordt in de spraaksynthesemodule omgezet in 
een spraakuiting. 

Enkele voordelen van het RDS-TMC systeem zijn: 

* De verkeersinformatie is altijd actueel en is op elk moment van de dag op te vragen. 
Bovendien kan de gebruiker aangeven over welk gebied hij informatie wil hebben. 

* Doordat de codes taalonafhankelijk zijn is de taal waarin de berichten doorgegeven 
worden ook onafhankelijk van het gebied waarin de gebruiker zich bevindt. 

* De plaatsnamen staan op een losse chipkaart, die men, zodra men in een ander gebied 
komt, kan vervangen door een chipkaart met plaatsnamen die bij dat gebied horen. Zo 
worden ook de plaatsnamen uitgesproken in de taal van de gebruiker. Bovendien kunnen 
er eenvoudig plaatsnamen toegevoegd worden. 

1.3 Spengi1 

1.3.1 Inleiding 

Spengi staat voor Speech Engine en is een spraaksyntheseprogramma op basis van 
difonen. Het zet een verrijkte foneemrepresentatie van een uiting om in een spraakfile. 
Het systeem bestaat uit verschillende modules, welke in figuur 2 schematisch weergegeven 
worden. 

De invoer voor het programma bestaat uit een aparte file waarin de foneemrepre
sentatie staat van de uiting die gesynthetiseerd moet worden. Deze representatie is verrijkt 
met tekens voor de beregeling van de prosodie, bijvoorbeeld accenten en frasegrenzen. 
De prosodie wordt beregeld door twee modules: de intonatiemodule en de duur-module. 
De intonatiemodule bestaat uit een bestand waarin de toonhoogte van het begin- en eind
punt van de twee declanatielijnen en de meest voorkomende toonhoogtebewegingen staan 
beschreven en een bestand waarin intonatieregels staan voor verschillende frasen. Over de 
duurmodule in de volgende paragraaf meer. 

1Gedurende het grootste deel van dit onderzaek is Spengi versie 0.26 gebruikt. 
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Figuur 2 

duur 

beregeling 

difonen· 

bestand 

Een schematische weergave van Spengi. 

verrijkte 

foneemrepresentatie 

prosodie 

beregeling 

difonen 

concatenatie 

synthese 

synthetische 

spraak 

1.3.2 Het duurberegelingsformalisme2 

intonatie 

beregeling 

De duurmodule bestaat uit een bestand waarin de duren van de fonemen beregeld 
worden. Dit bestand bestaat uit twee delen: 

1 De initiële duren van de fonemen. Deze beginwaardes van de lengtes van de fonemen 
zijn erg belangrijk, aangezien ze de basis vormen voor de hele duurberegeling. 

2 De regels die de lengtes van de fonemen veranderen, afhankelijk van de context, het 
feit of een klank beklemtoond is of niet en de positie van een klank in de zin. 

Zo'n regel ziet er als volgt uit: 

< Fl, ... ,Fn ; Ll, ... ,Ln ; Rl, ... ,Rn ; s ; f > +/-/=/% x 

* Fl, ... ,Fn staat hierbij voor de fonemen waarop de regel betrekking heeft. 

2Dit formalisme is ontwikkeld bij PK/ Nürnberg en wordt in het prototype van het RDS-TMC systeem 
toegepast. 
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* Met Ll, ... ,Ln wordt de linkercontext van de fonemen aangeduid en met Rl, ... ,Rn de 
rechtercontext. Als hier een spatie staat, betekent dat dat de context niet van belang is, 
dus dat de regel in alle contexten werkt. 

* s staat voor 'stress' en kan drie waarden hebben3
: 

0: onbeklemtoond; 
1: woordklemtoon; 
2: zinsaccent. 
Door bij s een spatie te geven kan aangegeven worden dat het niet uitmaakt of de klank 
in beklemtoonde positie staat of niet. 

* f staat voor 'final' en geeft aan of het foneem in frasefinale positie staat. Het kan ook 
weer drie waarden hebben: 
0: het foneem is niet frasefinaal; 
1: het woord waar het foneem in voorkomt is het laatste woord in de frase; 
2: de syllabe waar het foneem in voorkomt is de laatste syllabe in de frase (hierbij 

krijgen de vocaal en de fonemen na de vocaal de waarde 2). 
Ook hier betekent een spatie weer dat het niet van belang is of het foneem frasefinaal is 
of niet. 
In de uiting 'A twee, Geldermalsen richting Maastricht, slechts één rijstrook 
beschikbaar' krijgen de fonemen van de cursief gedrukte woorden de waarde 1, maar 
alleen de onderstreepte fonemen van die woorden krijgen de waarde 2. 

* Op een klank kunnen de volgende bewerkingen uitgevoerd worden: 
+ de klank wordt verlengd met x ms; 
- de klank wordt verkort met x ms; 
= de klank krijgt een vaste waarde van x ms; 
% de klank wordt x% van zijn huidige waarde. 

Een voorbeeld van een duurregel is het volgende: 

<@,2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ; ; ;2> %150 

Deze regel verlengt alle klinkers met 50% als deze in een frasefinale syllabe staan. Hierbij 
is de linker en rechter context niet van belang, evenals het feit of de klank beklemtoond is 
of niet. 

Er zitten enkele beperkingen aan dit formalisme: 

* Er zijn slechts vier factoren die de duur van de klank kunnen beïnvloeden: de linker
context, de rechtercontext, het wel of niet beklemtoond zijn en het wel of niet prepau
saal zijn van de klank. Andere eigenschappen waarvan het bekend is dat ze de duur van 
klanken kunnen beïnvloeden, zoals het aantal syllaben in een woord en het aantal fone
men in een syllabe, kunnen (nog) niet gespecificeerd worden in dit formalisme. 

3 Aan het begin van dit onderzaek was er een oudere versie (versie 0.22) van de duurmodule van 
Spengi, waarbij 'stress' en 'final' maar twee waarden hadden: 0 en 1 (waarbij 1 de betekenis had die 2 in de 
nieuwe versie heeft). 
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* In de context kunnen alleen de direct aangrenzende fonemen gespecificeerd worden. 
Hierdoor is de beregeling van bijvoorbeeld consonantclusters of vocalen voor of na een 
consonantcluster beperkt. 

* Er kan slechts iets gezegd worden over losse fonemen en niet gegeneraliseerd worden 
over een groep fonemen met bepaalde eigenschappen, zogenaamde features (bij de 
voorbeeldregel hebben de opgesomde fonemen het feature -cons gemeen). Het zou veel 
gemakkelijker zijn als je alleen de gemeenschappelijke eigenschap(pen) hoefde te ver
melden, bovendien zouden de regels daardoor ook een stuk leesbaarder worden. 

1.4 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is de duurregels voor fonemen te verbeteren voor de 
Nederlandse synthese van verkeersboodschappen in autoradio's. 
Op het moment wordt er gebruik gemaakt van gesynthetiseerde draagzinnen met een na
tuurlijke prosodie, waar volledig gesynthetiseerde plaatsnamen ingevoegd worden. Het is 
de bedoeling dat in de toekomst de hele verkeersboodschappen gesynthetiseerd worden. 
Het is dan wel nodig de duurregels aan te passen, aangezien voor korte uitingen andere 
duurregels gelden dan voor langere uitingen. In korte uitingen, zoals losse plaatsnamen, 
zullen de klanken over het algemeen langer zijn dan in langere uitingen. Dit is te verge
lijken met het verschijnsel dat binnen een woord klanken vaak verkort worden naarmate 
het woord meer lettergrepen bevat. . 
In dit onderzoek wordt bekeken hoe de duurregels aangepast moeten worden zodat ook 
langere uitingen goed klinken. 
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2 De duurregels 

Op het gebied van de klankduren heeft vooral Klatt (1976, 1979, 1987) veel onder
zoek gedaan. Hij was één van de eersten die zich bezig hield met het zoeken naar regel
matigheden van verkorting en verlenging van fonemen op basis van hun context, positie in 
de zin en mate van nadruk. Hij deed zijn onderzoek voor het Engels, maar duurregels voor 
verschillende talen blijken veel overeenkomsten te vertonen. 
Het model van Klatt had de volgende aannames: 
1 elk fonetisch segment heeft een inherente duur die gespecificeerd is als één van zijn 

distinctieve eigenschappen; 
2 elke duurregel veroorzaakt een verkorting of verlenging van het segment waar de regel 

op werkt; 
3 segmenten kunnen niet korter worden dan een bepaalde minimale duur. 
De formule van zijn model is als volgt: 

DUR= MINDUR + (INHDUR-MINDUR) * FACTOR 

waarbij MINDUR voor de minimale duur van een foneem staat, INHDUR voor de inhe
rente duur en FACTOR voor de factor waarmee een segment verkort of verlengd wordt. 
De duurregels uit zijn model zijn de volgende: 

1 FRASEFINALE VERLENGING: vocalen en syllabische consonanten in een frasefinale 
syllabe worden verlengd, evenals de consonanten tussen de vocaal en het einde van de 
frase; 

2 NIET-WOORDFINALE VERKORTING: vocalen en syllabische consonanten in een 
niet-woordfinale syllabe worden enigszins verkort; 

3 POLYSYLLABISCHE VERKORTING: vocalen en syllabische consonanten in een 
polysyllabisch woord worden enigszins verkort; 

4 NIET-WOORDINITIËLE CONSONANT VERKORTING: consonanten in niet
woordinitiële positie worden verkort; 

5 ONBEKLEMTOOND FONEEM VERKORTING: onbeklemtoonde fonemen worden 
verkort; 

6 VERLENGING BIJ NADRUK: een vocaal met nadruk wordt aanzienlijk verlengd; 

7 POSTVOCALE CONTEXT VAN KLINKERS: een vocaal in een frasefinale, open 
syllabe en een vocaal voor een stemhebbende plosief of fricatief wordt verlengd, een 
vocaal voor een stemloze plosief of fricatief of voor een onbeklemtoonde nasaal wordt 
verkort; 

8 VERKORTING IN CLUSTERS: vocalen voor een vocaal worden verlengd, vocalen na 
een vocaal en consonanten in consonantclusters worden verkort; 

9 VERLENGING DOOR ASPIRATIE VAN DE PLOSIEF: een beklemtoonde vocaal of 
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sonorant die voorafgegaan wordt door een geaspireerde plosief, wordt verlengd (deze 
regel vervalt voor het Nederlands, aangezien het Nederlands geen geaspireerde klanken 
kent). 

Voorbeelden van tekst-naar-spraaksystemen waarin deze duurregels gebruikt zijn, zijn 
Dectalk en Klattalk. 

De meest belangrijke duurregels volgens Klatt (1976) zijn: 
* het verschil in inherente duur tussen lange en korte klinkers; 
* het verschil in inherente duur tussen stemhebbende en stemloze fricatieven; 
* de verlenging aan het eind van een syntactische eenheid; 
* de verkorting van onbeklemde klinkers; 
* het verschil in duur van de klinker tussen postvocale stemhebbende en stemloze 

consonanten. 

Van Coile (1987) heeft onderzoek gedaan naar de duren van Nederlandse vocalen 
in een voorgelezen tekst. Het model dat hij heeft ontwikkeld verklaart 76% van de 
variantie van de vocaalduren in de tekst. Dit model bestaat uit de volgende regels: 

* vocalen worden onderverdeeld in korte vocalen (/i, y, u, I, 9, 0, E, Af) en lange vocalen 
(Ie, 2, o, a, 3, 4, 5/), waarbij opgemerkt wordt dat de korte vocalen (/i, y, ui) lang zijn 
voor een /r/; 

* vocalen met zinsaccent hebben de langste duur, daarna vocalen met woordklemtoon, 
daarna onbeklemtoonde vocalen in inhoudswoorden en onbeklemtoonde vocalen in func
tiewoorden hebben de kortste duur; 

* vocalen in frasefinale woorden worden verlengd, vooral wanneer ze in een frasefinale 
syllabe staan; naarmate er meer lettergrepen volgen worden de vocalen minder verlengd; 

* vocalen in niet-frasefinale woorden worden verkort; 

* vocalen voor een stemloze plosief of een nasaal of liquida worden verkort; 

* vocalen voor een stemhebbende plosief of fricatief worden verlengd. 

Deze regels komen grotendeels overeen met de meest belangrijke duurregels volgens Klatt 
( 1976). De inherente duren van de korte vocalen komen goed overeen met de duurregels 
van Terken. De lange vocalen /e,2,o,a/ zijn over het algemeen iets korter dan in de 
Terkenregels en de tweeklanken /3,4,5/ iets langer. 
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3 Experiment I: voorkeursexperiment 

3.1 Doel 

Bij dit onderzoek waren twee verschillende duurregelsets beschikbaar. Eén duur
regelset is ontwikkeld door Rutten (1995) voor de synthese van Nederlandse plaatsnamen, 
in het kader van het RDS-TMC systeem. De andere duurregelset is ontwikkeld door 
Terken voor de synthese van langere uitingen, namelijk een parabel over de Noordenwind 
en de zon. Om te bepalen welke van deze twee regelsets het meest geschikt is als basis 
voor dit onderzoek is dit experiment uitgevoerd. 

3.2 Stimulusmateriaal 

Het stimulusmateriaal bestond uit 16 zinnen, verkeersberichten. Deze berichten zijn 
opgebouwd uit: een wegnaam of regio, een globale locatie (twee plaatsnamen waartussen 
de weg ligt of een wegnaam met een plaatsnaam) { ,een nauwkeurige locatie (plaatsnaam, 
knooppunt, afrit of parkeerplaats)}, een gebeurtenis {,nadere informatie over de gebeur
tenis}. De onderdelen tussen accolades zijn niet verplicht. 
Er zijn vier zinnen gekozen met alleen de verplichte onderdelen, vier zinnen met een 
nauwkeurige locatie maar zonder nadere informatie over de gebeurtenis en acht zinnen met 
alle onderdelen. Een voorbeeld uit de acht lange verkeersberichten is het volgende: 
'Regio Hilvarenbeek, N driehonderdvijftien richting Geldermalsen, tussen Amsterdam en 
Tiel, weg afgesloten in verband met vallend gesteente.' 
Zie appendix C en D voor de gebruikte zinnen. 

De 16 berichten zijn gesynthetiseerd met de twee verschillende duurregelsets, 
waarbij de intonatie voor alle zinnen gelijk werd gehouden. Zo ontstonden van elke zin 
twee versies, die de Ruttenversie en de Terkenversie genoemd zullen worden. Door elke 
zin 2 keer achter elkaar te zetten met een pauze van 2 s ertussen, werden zinparen ge
vormd. Elk paar kwam twee keer voor in het experiment, zodat de luisteraars 32 zinparen 
te horen kregen. Bij 12 paren was de eerste zin van het paar de Ruttenversie en bij 12 de 
Terkenversie. De 8 overige paren bestonden uit twee keer dezelfde versie van een zin. De 
paren werden gerandomniseerd door voor de oneven paamummers de 16 zinnen in de 
normale volgorde te kiezen en voor de even nummers de 16 zinnen in willekeurige 
volgorde. 

3.3 Opzet 

Er deden 6 proefpersonen aan het experiment mee, allen !PO-medewerkers of 
TUE-studenten. De meesten van hen hadden enige ervaring met synthetische spraak. Hen 
werd gevraagd de 32 zinparen te beluisteren en op een scoreformulier aan te geven welke 
zin van het paar ze het beste vonden klinken. 
De zinnen werden aangeboden via een koptelefoon in een rustige omgeving. De luisteraars 
konden zelf bepalen hoe vaak ze een zinpaar wilden horen. Zie appendix E voor de in
structies aan de luisteraars. 
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3.4 Resultaten 

Bij het bekijken van de scoreformulieren werd al duidelijk dat er een sterke 
voorkeur bestond voor de Terkenversie. Slechts één proefpersoon leek een lichte voorkeur 
te hebben voor de Ruttenversie (dit bleek niet significant te zijn). 
In totaal waren er 6 * 32 = 192 responsies. Uit de responsies op de 8 zinparen die uit 
twee keer dezelfde versie bestonden bleek dat de proefpersonen niet een duidelijke voor
keur hadden voor de eerste of tweede zin van een paar, onafhankelijk van de versie. Na 
verwijderen van deze 8 responsies bleven er nog 144 over. Hiervan waren er 118 met een 
voorkeur voor de Terkenversie en 26 met een voorkeur voor de Ruttenversie. 

Om te onderzoeken of dit verschil significant is is er een X2 uitgerekend voor alle 
zinparen samen. Hieruit bleek dat de voorkeur voor de Terkenversie inderdaad significant 
is (p<0,001, df=l, X2=58,78). Zie appendix Ivoor de berekening van X2

• 

Blijkbaar werken de duurregels van Rutten die ontwikkeld zijn voor plaatsnamen niet goed 
voor langere uitingen. Daarom wordt voor dit onderzoek voor de duurregels van Terken 
gekozen als initiële duurregels. Zie appendix B voor de Terkenversie van de duurregelset. 
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4 Eerste aanpassing van de duurregelset 

Om een eerste indruk te krijgen van wat er veranderd zou moeten worden aan de 
duurregels, hebben Leo Vogten en ikzelf de verkeersberichten, gesynthetiseerd met de 
Terkenversie van de duurregels, uitvoerig beluisterd. Hierbij waren er een paar dingen die 
opvielen: 

* de klanken die én beklemtoond én frasefinaal zijn zijn te lang (deze klanken worden 
door twee regels verlengd); 

* de/@/ in /dEl@ft/, /tllbYr@x/, enz heeft te veel nadruk; 

* stemloze consonantclusters zijn te lang; 

* de /4/ is beklemtoond voor een nasaal of liquida te lang; 

* klinkers in een frasefinale syllabe voor een liquida zijn te kort; 

* de wegnamen zijn te kort en klinken onduidelijk; 

* de / N in 'RAI' klinkt te kort. 

Bovendien kwam er een nieuwe versie van Spengi, waarin 'stress' en 'final' drie in 
plaats van twee waarden kunnen hebben. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om niet al
leen regels te maken voor klanken met zinsaccent en in frasefinale syllaben, maar ook 
voor klanken met woordklemtoon en klanken in frasefinale woorden. 

Verder bleek in een overzicht van Terken4 van bekende duurregels, dat een regel 
voor vocalen voor een consonant nog niet geïmplementeerd was. Deze regel luidt als 
volgt: 'vocalen zijn langer als ze gevolgd worden door stemhebbende consonanten dan als 
ze gevolgd worden door stemloze consonanten (zowel plosieven als fricatieven)' (Slis, 
1985; Nooteboom & Cohen, 1976, p 83-84). 

Met deze gegevens zijn de duurregels aangepast. Allereerst zijn de regels voor 
beklemtoonde en frasefinale klanken veranderd. In de Terkenversie waren hier vier regels 
voor: voor beklemtoonde vocalen (ongeacht of deze frasefinaal zijn), voor frasefinale 
vocalen ( ongeacht of deze beklemtoond zijn), voor beklemtoonde consonanten en voor 
frasefinale consonanten. In de eerste aangepaste versie zijn de consonantregels hetzelfde 
gebleven, omdat naar mijn mening consonanten niet of nauwelijks verlengd hoeven wor
den in een frasefinaal woord als de syllabe niet frasefinaal is of onder invloed van een 
woordaccent. De vocaalregels zijn echter flink in aantal toegenomen. Ten eerste zijn lange 
en halflange klinkers en korte klinkers uit elkaar gehaald en ten tweede zijn er aparte 
regels gemaakt voor alle combinaties van waarden van 'stress' en 'final'. Klinkers die 
zinsaccent hebben én in een frasefinale syllabe staan worden het meeste verlengd (80% in 
het geval van lange en halflange klinkers en 50% in het geval van korte klinkers) en 

4Te vinden in: /home/akofonlspengiclrules.dur (22 mei 1996). 
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klinkers met woordklemtoon in een niet-frasefinaal woord en klinkers in een frasefinaal 
woord (in een niet-frasefinale syllabe) zonder woordklemtoon of zinsaccent worden het 
minst verlengd (15% in alle gevallen). Zo ontstaan er 14 verschillende regels voor 
beklemtoonde en frasefinale klanken. 
Verdere aanpassingen zijn: 

* De /@/ wordt tussen een liquida en een niet alveolaire stemloze fricatief of plosief of 
een nasaal of liquida verkort; 

* Stemloze consonanten worden meer verkort voor of na een stemloze consonant dan voor 
of na een stemhebbende consonant en dan stemhebbende consonanten voor of na een 
consonant; 

* De 14/ met woordaccent wordt voor een nasaal of liquida verkort; 

* Klinkers worden in een frasefinale syllabe voor een liquida verlengd; 

* Voor de wegnamen en 'RAI' zijn adhoc-regels gemaakt; de lal, /El en In/ uit de weg
namen krijgen in de fonetische transcriptie een verlengingsteken /:/. Via de regels wor
den deze klanken verlengd als ze woordaccent hebben en gevolgd worden door een /:/. 
De /Al uit 'RAI' wordt in een frasefinale syllabe tussen een /r/ en een Ijl verlengd; 

* vocalen worden meer verkort voor een stemloze consonant dan voor een stemhebbende 
consonant. 

Zie appendix B voor de aangepaste Terkenversie van de regelset. 
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5 Experiment II: evaluatie-experiment 

5.1 Doel 

Tot nu toe is bij het aanpassen van de duurregels alleen uitgegaan van de oordelen 
van mijzelf en Leo Vogten over de klankduren. Om meer objectieve oordelen te krijgen 
over waar de duurberegeling nog tekort schiet, is dit experiment uitgevoerd met zowel 
ervaren als niet-ervaren luisteraars. 

5.2 Stimulusmateriaal 

Voor dit experiment werden dezelfde 16 verkeersberichten als in experiment I 
gebruikt. Deze werden gesynthetiseerd met de aangepaste duurregels. De intonatie werd 
voor alle zinnen gelijk gehouden. 
Omdat de verkeersberichten redelijk lang zijn, werden ze onderverdeeld in frasen, zodat 
het voor de luisteraars gemakkelijker werd om de spraak te beoordelen. 
Zin 1 'A twee, Geldermalsen richting Maastricht, slechts één rijstrook beschikbaar.' bestaat 
uit de frasen: 'A twee, Geldermalsen richting Maastricht' en 'slechts één rijstrook 
beschikbaar'. 
Zie appendix C en D voor de gebruikte zinnen. 

5.3 Opzet 

Er deden 16 proefpersonen aan het experiment mee, waarvan 4 ervaren luisteraars 
(vaste !PO-medewerkers uit de horen- en spraakgroep) en 12 niet-ervaren luisteraars 
(stagiaires, afstudeerders en TUE-studenten). Van de niet-ervaren luisteraars had de helft 
enige ervaring met spraaksynthese (3 van hen hadden ook meegedaan aan experiment 1). 
De proefpersonen werd gevraagd bij elk bericht zo nauwkeurig mogelijk aan te geven 
waar ze iets vreemd vonden klinken en wat de reden daarvan was ( of ze klanken te lang 
of te kort vonden, de intonatie niet goed was of er 'klikjes' of ruis in het signaal zaten). 
De luisteraars konden zelf bepalen hoe vaak ze een zin wilden horen en wanneer ze verder 
wilden gaan met het volgende bericht. Voor het experiment begon kregen ze eerst 6 oefen
berichten te horen om aan de synthetische spraak en de experimentele taak te wennen. 
De zinnen werden aangeboden via een koptelefoon in een rustige omgeving. 
Na het experiment kregen ze een vragenlijst die ze moesten invullen. Hierin werd ge
vraagd naar hun mening over de taak, de verstaanbaarheid van de spraak, het spreektempo, 
de duren van de klanken en de intonatie. Zie appendix G voor de vragenlijst en appendix 
F voor de instructies aan de luisteraars. 

5.4 Resultaten 

Over het algemeen vonden de proefpersonen de taak moeilijk. Ze hoorden wel iets 
vreemds, maar konden moeilijk omschrijven wat het was en waar het zich precies bevond. 
De duren van de klanken werden door de meeste proefpersonen als heel redelijk, hoewel 
soms te lang, bevonden. De difonen zijn echter niet altijd van een goede kwaliteit. Vooral 
de /1/ is slecht op woordeinde, aangezien de zogenaamde dikke /1/ ( een /1/ op woordeinde) 
nog niet gebruikt kan worden in Spengi. Ook de /x/ klinkt vreemd, omdat de stemhebben
de /x/ (de /y/, bijvoorbeeld in 'liggen') ontbreekt. Bovendien klinkt de /x/ nogal 'Duits' (de 
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Duitse /x/ is iets lichter dan de Nederlandse). Verder vielen ook de /r/, de /v/, de /f/ en de 
/s/ op; de eerste twee omdat ze erg onduidelijk waren, de laatste twee omdat ze erg schel 
en luid klonken. 
Het spreektempo lag nogal laag, waardoor sommige proefpersonen de spraak sloom of 
zeurderig vonden klinken. In de praktijk zal deze synthetische spraak echter in minder 
gunstige omstandigheden, namelijk in autoradio's met een ruisige of lawaaierige achter
grond, te horen zijn en dan is het voor een goede verstaanbaarheid nodig dat het spreek
tempo niet te hoog ligt. 

Het meeste commentaar kwam op de stemloze fricatieven, die, vooral in clusters 
van stemloze consonanten, te lang waren. De difonen van deze klanken bevatten erg veel 
hoogfrequente ruis, waardoor ze veel nadruk hebben en al snel te lang bevonden worden. 
Verder waren het vooral de klinkers die wat duur betreft niet goed waren en vond een 
aantal luisteraars het hinderlijk dat de /n/ na een /@/ op woordeinde nooit uitgesproken 
werd (bijvoorbeeld in 'Eindhoven'). 
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6 Tweede aanpassing van de duurregelset 

Om de duur van de stemloze fricatieven te verbeteren zijn de intrinsieke duren van 
deze klanken verkort met 10 ms, de fricatieven in stemloze consonantclusters nog meer 

· verkort (met 40% in plaats van met 30%) en de stemloze fricatieven in een frasefinale 
syllabe minder verlengd (met 30% in plaats van met 50%). 

Voor de vocalen zijn de volgende regels veranderd: 

* De initiële duren: 
- de/@/ wordt 10 ms korter; 
- de korte klinkers en de /e/ worden 10 ms langer; 
- de halflange en de lange klinkers worden 20 ms langer. 

* De regels voor beklemtoonde en frasefinale vocalen worden hetzelfde voor alle klinkers. 

* Vocalen voor een consonant worden meer verkort (met 20% in plaats van 15% voor 
stemloze consonanten en met 10% in plaats van 5% voor stemhebbende consonanten). 

* Een /4/ en /e/ worden voor een nasaal of liquida verkort met 10% als ze onbeklemtoond 
zijn of woordklemtoon hebben en met 25% als ze zinsaccent hebben (in plaats van met 
20% als ze zinsaccent hebben en in een frasefinaal woord staan). 

* Korte klinkers worden voor een /1/ in een frasefinale syllabe verkort met 10% (in plaats 
van een verlenging van 5% voor alle klinkers voor een /1/ of /r/ in een frasefinale syl
labe). 

* Een /i/ wordt voor een andere klinker met 40% verlengd (bijvoorbeeld in 'regio' en 
'rioolbuis'). 

* Een/@/ wordt na een andere klinker met 30% verlengd (bijvoorbeeld in 'Rijen' of 
'tweeëndertig'). 

* De/@/ in 'een' wordt verlengd met 70%. 

* De /E/ in bijvoorbeeld 'Delft' en 'elf wordt met 30% verkort. 

Deze veranderingen leidden tot de Vliegenversie van de duurregels. 
In de fonetische transcriptie is de /n/ na een/@/ op woordeinde toegevoegd en in de duur
regels de/@/ en de /n/ als ze na elkaar komen in een frasefinale syllabe verkort, zodat het 
niet te nadrukkelijk en overdreven klinkt. 
Tot slot is er een regel gemaakt voor dubbele medeklinkers, zoals in 'knooimun!_!weeën
dertig'. Er zijn namelijk geen difonen van twee dezelfde klanken. Een oplossing hiervoor 
is om in de fonetische transcriptie een verlengingsteken (/:/) achter die klanken te zetten 
en via de duurregels medeklinkers voor een /:/ te verlengen. Zie appendix B voor de 
Vliegenversie van de regelset. 
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7 Experiment 111: voorkeursexperiment 

7.1 Doel 

Dit experiment is uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre luisteraars vinden dat 
spraak gesynthetiseerd met de vernieuwde duurregels inderdaad beter klinkt dan spraak 
gesynthetiseerd met de Terkenversie van de duurregels. 

7 .2 Stimulusmateriaal 

Het stimulusmateriaal bestond uit 32 zinnen: de 16 verkeersberichten die ook in de 
vorige twee experimenten zijn gebruikt en 16 nieuwe verkeersberichten. Deze nieuwe ver
keersberichten zijn hetzelfde opgebouwd als de eerste 16, maar bevatten andere plaatsna
men en gebeurtenissen; dit om na te gaan of de regelset niet te zeer toegespitst is op één 
set zinnen. Zie appendix C en D voor de gebruikte zinnen 

De 32 zinnen zijn gesynthetiseerd met de Terkenversie van de regelset en met de 
Vliegenversie. De intonatie werd voor alle zinnen gelijk gehouden. Zo ontstonden van elke 
zin twee versies. Door deze achter elkaar te zetten met een pauze van 1,5 s ertussen wor
den zinparen gevormd. Dit werd voor elke zin twee keer gedaan, zodat er 64 zinparen ont
stonden. De ene helft van de paren had de Vliegenversie als eerste zin en de andere helft 
de Terkenversie. De randomnisering van de zinparen gebeurde op dezelfde wijze als in 
experiment I. 

7.3 Opzet 

Er deden 10 proefpersonen aan het experiment mee, allen stagiaires, afstudeerders 
of TUE-studenten. De helft hiervan bestond uit luisteraars die al meegedaan hadden aan 
(één van) de vorige twee experimenten en de andere helft bestond uit naïve luisteraars. 
Hen werd gevraagd de 64 zinparen te beluisteren en bij elk paar op het scoreformulier aan 
te geven welke zin ze het beste vonden klinken. 
De zinnen werden aangeboden via een koptelefoon in een rustige omgeving. De luisteraars 
konden zelf bepalen hoe vaak ze een zinpaar wilden horen. Zie appendix H voor de in
structies aan de luisteraars. 

7.4 Resultaten 

Aangezien er nauwelijks verschillen waren tussen de ervaren en niet-ervaren 
luisteraars, zijn die twee groepen bij elkaar genomen. In totaal waren er 10 * 64 = 640 
responsies. Hiervan waren er 433 met een voorkeur voor de Vliegenversie van de duur
regelset en 207 met een voorkeur voor de Terkenversie. Om te onderzoeken of dit verschil 
significant is, is er een X2 uitgerekend voor alle responsies samen. Hieruit bleek dat de 
voorkeur voor de Vliegenversie significant was (p<0,001, df=l, X2=79,8). 
Omdat alle zinparen twee keer in het experiment voorkwamen, kon ook gekeken worden 
of de luisteraars consequent waren in hun oordelen. In totaal waren er 394 consequente 
beoorde-lingen en 246 niet-consequente beoordelingen. Dit verschil bleek ook significant 
te zijn (p<0,001, df=l, X2=34,2). Zie appendix Ivoor de berekening van X 2• 

Hieruit blijkt dat de proefpersonen over het algemeen in staat waren consequent te 
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oordelen en een sterke voorkeur hadden voor de Vliegenversie van de duurregelset. 

Er was geen verschil in beoordeling tussen de 16 al eerder gebruikte verkeersbe
richten en de 16 nieuwe verkeersberichten. Bovendien is ook de parabel van de Noorden
wind en de zon, waarvoor de Terkenregels ontwikkeld zijn, gesynthetiseerd met de Vlie-

. genversie van de duurregels en ook daarbij blijken deze regels een goed resultaat te geven. 
Dit wijst erop dat de duurregelset niet is toegespitst op slechts één set zinnen, maar ook 
voor andere verkeersberichten en zelfs voor andere teksten goede resultaten geeft. 

17 



8 Discussie en conclusies 

Aan het begin van dit onderzoek waren er twee verschillende duurregelsets be
schikbaar: één ontwikkeld voor de synthese van korte uitingen, namelijk plaatsnamen, en 
één ontwikkeld voor de synthese van langere uitingen. Uit experiment I bleek dat er wel 
degelijk verschil is tussen deze twee regelsets en dat voor de synthese van verkeersberich
ten de duurregelset voor langere uitingen het beste resultaat geeft. 
Deze duurregels zijn op grond van eigen oordelen en oordelen van zowel ervaren als niet
ervaren luisteraars aangepast en uitgebreid. Uit experiment 111 is gebleken dat deze 
Vliegenversie van de duurregels voor een significant betere spraaksynthese zorgen dan de 
Terkenversie. 

Er moet echter opgemerkt worden dat de difoonset die bij de synthese gebruikt is, 
erg slecht van kwaliteit is. In experiment II hadden proefpersonen de meeste opmerkingen 
over onduidelijke of te scherpe klanken en klikjes of andere onregelmatig-heden in het 
signaal. Naar mijn mening zou de kwaliteit van de spraaksynthese aanzienlijk toenemen 
met een betere difoonset. 
Verder zou de duurberegeling waarschijnlijk verbeterd kunnen worden als beregeling op 
basis van het aantal syllaben in een woord mogelijk zou zijn. Rutten (1995) merkt op dat 
bij uitbreiding van de basale duurregelset (initiële duren van de fonemen, verlenging van 
de lul, lil en lyl voor een lrl, verlenging van beklemtoonde vocalen en verlenging van 
frasefinale syllabes) de regel op basis van het aantal lettergrepen waarschijnlijk de meeste 
invloed had op de synthetische spraak. Ook beregeling op basis van woordeinde zou voor 
een verbetering kunnen zorgen, bijvoorbeeld in een open syllabe op woordeinde, waarin de 
vocaal langer is dan in een gesloten syllabe. 

Samenvattend kan worden gezegd dat de Vliegenversie van de duurregelset goede 
resultaten geeft. De proefpersonen vonden de synthetische spraak over het algemeen 
redelijk tot goed verstaanbaar en als er problemen waren, lag dat meestal aan de klanken 
op zich. Daarom is het waarschijnlijk zinvol eerst de difoonset te verbeteren voordat er 
verder naar de duurregels wordt gekeken. 
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Appendix A 

Foneemnotaties 

Foneem Nederlands Grafeem Sampanotatie RDS-TMC 

a baard a 
e beer e 
0 boot 0 

1 biet i 
u roet u 
y buurt y 
sis beuk 2 
(X b_i!d A 
E b~d E 

I ki _p I 
:::, bQd 0 
re lys y 

A freule 9 
cxu koud 3 
Ei reis 4 
Ay muis 5 
a d~ @ 

b had b 
d gak d 
g goal g 
p yad p 
t !ak t 
k kat k 
V yat V 

z iat z 
f fit f 
s ~ok s 

X lach X 

y gat X 

J .sjaal s 
3 jam z 
h hal h 
.m man m 
Il nat Il 

IJ lang N 
1 !at 1 
r rat r 
w warm w 

J jas J 
? glottal stop ? 

stilte 
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Appendix B 

De duurregels 

Intrinsieke duren 

Terken Vliegen 

<.> 20 -+ 40 
<@> 50 -+ 40 
<A> 60 -+ 70 
<E> 60 -+ 70 
<I> 60 -+ 70 
<Ü> 60 -+ 70 
<Y> 60 -+ 70 
<i> 60 -+ 80 
<u> 60 -+ 80 
<y> 60 -+ 80 
<a> 105 -+ 125 
<o> 105 -+ 125 
<e> 95 -+ 105 
<2> 105 -+ 125 
<9> 105 -+ 125 
<3> 140 
<4> 140 
<5> 140 
<?> 15 
<b> 60 

--<d> 60 
<g> 60 
<p> 60 
<t> 60 

-<k> 70 
<h> 60 
<.z> 60 
<v> 80 
<f> 100 -+ 90 
<S> 100 -+ 90 
<Z> 100 -+ 90 
<s> 100 -+ 90 
<x> 100 -+ 90 
<l> 60 
<m> 60 
<n> 60 
<N> 60 
<r> 60 
<w> 60 
<j> 60 
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Appendix B 

De duurregels 

Duurregels 

•accenten frasefinaalregels voor vocalen: 

Terken: 
verleng klinkers met zinsaccent met 30% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2; > %130 
verleng klinkers in de frasefinale syllabe met 50% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ; ;0> %150 

eerste aanpassing: 
verleng lange en halflange klinkers met zinsaccent in een niet-frasefinaal woord met 40% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;2;0> %140 
verleng lange en halflange klinkers met zinsaccent in een frasefinaal woord met 45% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;2;1> %145 
verleng onbeklemtoonde lange en halflange klinkers in een frasefinale syllabe met 50% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;0;2> %150 
verleng lange en halflange klinkers met woordklemtoon in een frasefinale syllabe met 70% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;1;2> %170 
verleng lange en halflange klinkers met zinsaccent in een frasefinale syllabe met 80% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;2;2> %180 
verleng lange en halflange klinkers met woordklemtoon in een niet-frasefinaal woord met 

15% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y;; ;1;0> %115 
verleng onbeklemtoonde lange en halflange klinkers in een frasefinaal woord met 15% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;0;1> %115 
verleng lange en halflange klinkers met woordklemtoon in een frasefinaal woord met 30% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y; ; ;1;1> %130 
verleng korte klinkers met zinsaccent in een niet-frasefinaal woord met 30% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;0> %130 
verleng korte klinkers met zinsaccent in een frasefinaal woord met 35% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;1> %135 
verleng onbeklemtoonde korte klinkers in een frasefinale syllabe met 30% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;0;2> %130 
verleng korte klinkers met woordklemtoon in een frasefinale syllabe met 45% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;1;2> %145 
verleng korte klinkers met zinsaccent in een frasefinale syllabe met 50% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;2> %150 
verleng korte klinkers met woordklemtoon in een niet-frasefinaal woord met 15% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;1;0> %115 
verleng onbeklemtoonde korte klinkers in een frasefinaal woord met 15% 
* <3,4,5,A,E,l,O,Y; ; ;0;1> %115 
verleng korte klinkers met woordklemtoon in een frasefinaal woord met 25% 
* <3,4,5,A,E,I,O,Y;; ;1;1> %125 
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verleng de schwa in een frasefinale syllabe met 100% 
* <@; ; ; ;2> %200 

Vliegen: 
verleng klinkers met zinsaccent in een niet-frasefinaal woord met 25% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;0> %125 . 
verleng klinkers met zinsaccent in een frasefinaal woord met 35% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;1> %135 
verleng onbeklemtoonde klinkers in een frasefinale syllabe met 35% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;0;2> %135 
verleng klinkers met woordklemtoon in een frasefinale syllabe met 55% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;1;2> %155 
verleng klinkers met zinsaccent in een frasefinale syllabe met 65% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;2;2> %165 
verleng klinkers met woordklemtoon in een niet-frasefinaal woord met 15% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;1;0> %115 
verkort onbeklemtoonde klinkers in een frasefinaal woord met 5% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;0;1> %95 
verleng klinkers met woordklemtoon in een frasefinaal woord met 35% 
* <2,9,a,e,i,o,u,y,3,4,5,A,E,I,O,Y; ; ;1;1> %135 
verleng de schwa in een frasefinale syllabe voor een /n/ met 35% 
* <@; ;n; ;2> %135 
verleng de schwa in een frasefinale syllabe met 70% 
* <@; ;:; ;2> %170 

• accent en frasefinaalregels voor consonanten: 

Terken: 
verleng consonanten met zinsaccent met 30% 
* <?,b,d,g,p,t,k,h,v,f,S,Z,s,x,1,m,n,N,r,w,z,j; ; ;2; > %130 
verleng consonanten in een frasefinale syllabe met 50% 
* <?,b,d,g,p,t,k,h,v,f,S,Z,s,x,1,m,n,N,r,w,z,j; ; ; ;2> %150 

Vliegen: 
verleng consonanten met zinsaccent met 30% 
* <?,b,d,g,p,t,k,h,v,f,S,Z,s,x,1,m,n,N,r,w,z,j; ; ;2; > %130 
verleng consonanten in een frasefinale syllabe met 50% 
* <?,b,d,g,p,t,k,h,v,Z,1,m,n,N,r,z; ; ; ;2> %150 
verleng stemloze fricatieven en halfvocalen in een frasefinale syllabe met 30% 
* <f,S,s,x,w,j;;; ;2> %130 
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.. regels voor consonanten voor of na een consonant: 

Terken: 
verkort een consonant na een consonant met 20% 
* <b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ; ; > %80 
verkort een consonant voor een consonant met 20% 
* <b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; : > %80 

eerste aanpassing: 
verkort een stemhebbende consonant na een consonant met 20% 
* <b,d,g,v,Z,l,m,n,N,r,w,z,j;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,l,m,n,N,r,w,j; ; ; > %80 
verkort een stemloze consonant na een stemloze consonant met 30% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h;p,t,k,f,S,s,x,h; ; ; > %70 
verkort een stemloze consonant na een stemhebbende consonant met 20% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h;b,d,g,v,Z,z,1,m,n,N,r,w,j; ; ; > %80 
verkort een stemhebbende consonant voor een consonant met 20% 
* <b,d,g,v,Z,1,m,n,N,r,w,z,j; ;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ; > %80 
verkort een stemloze consonant voor een stemloze consonant met 30% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h; ;p,t,k,f,S,s,x,h; ; > %70 
verkort een stemloze consonant voor een stemhebbende consonant met 20% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h; ;b,d,g,v,Z,z,1,m,n,N,r,w,j; ; > %80 

Vliegen: 
verkort een stemhebbende consonant na een consonant met 20% 
* <b,d,g,v,Z,1,m,n,N,r,w,z,j;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ; ; > %80 
verkort een stemloze consonant na een stemloze consonant met 40% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h;p,t,k,f,S,s,x,h; ; ; > %60 
verkort een stemloze consonant na een stemhebbende consonant met 20% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h;b,d,g,v,Z,z,1,m,n,N,r,w,j; ; ; > %80 
verkort een stemhebbende consonant voor een consonant met 20% 
* <b,d,g,v,Z,l,m,n,N,r,w,z,j; ;b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ; > %80 
verkort een stemloze consonant voor een stemloze consonant met 40% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h; ;p,t,k,f,S,s,x,h; ; > %60 
verkort een stemloze consonant voor een stemhebbende consonant met 20% 
* <p,t,k,f,S,s,x,h; ;b,d,g,v,Z,z,1,m,n,N,r,w,j; ; > %80 

.. regels voor vocalen voor een consonant: 

Terken: 
verkort een vocaal voor een plosief of fricatief met 15% 
* <2,3,4,5,9,A,E,l,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;p,t,k,b,d,g,S,v,z; ; > %85 
verkort een vocaal voor een nasaal of liquida met 5% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;l,n,m,r,N; ; > %95 
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eerste aanpassing: 
verkort een vocaal voor een stemloze plosief of fricatief met 15% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;p,t,k,f,s,S,x; ; > %85 
verkort een vocaal voor een stemhebbende plosief of fricatief met 5% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;b,d,g,v,z,Z; ; > %95 
verkort een vocaal voor een nasaal of liquida met 5% 
* <2,3,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;1,n,m,r,N; ; > %95 

Vliegen: 
verkort een vocaal voor een stemloze plosief of fricatief met 20% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;p,t,k,f,s,S,x; ; > %80 
verkort een vocaal voor een stemhebbende plosief of fricatief met 10% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;b,d,g,v,z,Z; ; > %90 
verkort een vocaal voor een liquida met 10% 
* <2,3,5,9,A,E,I,O,Y,a,i,o,u,y; ;l,n,m,r,N; ; > %90 

.. nieuw na eerste aanpassing: 

verkort een /4/ met zinsaccent in een frasefinaal woord voor een nasaal of liquida met 
20% 

* <4; ;l,n,m,r,N;2;1> %80 
verleng onbeklemtoonde klinkers in een frasefinale syllabe voor een liquida met 5% 
* <2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ;l,r;0;2> %105 
verkort een /e/ en /4/ met zinsaccent voor een /r/ of /n/ met 15% 
* <e,4; ;r,n;2; > %85 

-Vliegen: 
verkort een onbeklemtoonde /4/ en /e/ voor een nasaal of liquida met 10% 
* <4,e; ;1,n,m,r,N;0; > %90 
verkort een /4/ en /e/ met woordklemtoon voor een nasaal of liquida met 10% 
* <4,e; ;l,n,m,r,N;l; > %90 
verkort een /4/ en /e/ met zinsaccent voor een nasaal of liquida met 25% 
* <4,e; ;1,n,m,r,N;2; > %75 
verkort korte klinkers in een frasefinale syllabe voor een /1/ met 10% 
* <3,5,A,E,I,O,Y; ;l; ;2> 90% 

.. nieuw in Vliegenversie: 

verkort een /n/ in een frasefinale syllabe na een /@/ met 30% 
* <n;@; ; ;2> %70 
verleng een /i/ voor een andere lange klinker met 40% 
* <i; ;o,a,e; ; > %140 
verleng een/@/ na een andere klinker met 30% 
* <@;2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,a,e,i,o,u,y; ; ; > %130 
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adhoc regel voor l@I in 'een': 
verleng een l@I met woordaccent voor een In/ met 70% 
* <@; ;n;l; > %170 
adhoc regel voor dubbele medeklinkers: 
verleng een medeklinker voor een 1:/ met 60% 
* <b,d,g,p,t,k,v,f,S,Z,s,z,x,h,1,m,n,N,r,w,j; ;:; ; > %160 
adhoc regel voor /E/ in 'Delft', 'elf, enz: 
verkort een /E/ met zinsaccent in een frasefinale syllabe voor een /1/ met 30% 
* <E; ;1;2;2> %70 

.. nieuw na eerste aanpassing, ongewijzigd: 

verkort een schwa tussen een liquida en een stemloze, niet alveolaire fricatief of plosief of 
een nasaal of liquida met 80% 

* <@;l,r;f,x,p,k,m,N,1,r; ; > %20 
adhoc regels voor 'A' en 'N' in wegnamen: 
verleng een lal en een /El met woordaccent voor een /:/ met 30% 
* <a,E; ;:;1; > %120 
verleng een In/ met woordaccent voor een /:I met 10% 
* <n; ;:;1; > %110 
adhoc regel voor RAI: 
verleng een /Al met zinsaccent in een frasefinale syllabe tussen een /r/ en een Ijl met 20% 
* <A;r;j;2;2> %120 

.. Terken, ongewijzigd: 

verkort een onbeklemtoonde lal, lel, en lol in een niet-frasefinaal woord met 10% 
* <a,e,o; ; ;0;0> %90 
verleng een consonant na een korte of halflange klinker met 10% 
* <b,d,g,p,t,k,h,v,f,S,Z,s,x,l,m,n,N,r,w,z,j;A,E,i,I,O,Y,u,y; ; ; > %110 
verleng een lul, lyl en lil voor een /r/ met 50% 
* <u,y,i; ;r; ; > %150 
algemene verlenging van de klanken: 
* <.,@,2,3,4,5,9,A,E,I,O,Y,i,u,y,a,e,o; ; ; ; > %110 
* <?,b,d,g,p,t,k;; ; ; > %110 
* <h,z,v,f,S,Z,s,x; ; ; ; > %110 
* <1,m,n,N,r,w,j; ; ; ; > %110 
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De 6 oef enzinnen en 32 testzinnen van de drie experimenten ( de testzinnen 17 t/m 32 
-werden alleen in experiment 111 gebruikt) 

OEFENZINNEN 

1. Regio Bergen op Zoom, stuifsneeuw. 
2. N drieëndertig, Epe Voerendaal, grote verkeersdrukte. 
3. A zevenentwintig, Amersfoort richting Echt, vluchtstrook afgesloten als gevolg van een 

incident. 
4. N zesenzeventig, Wijk bij Duurstede Geertruidenberg, Afrit elf Deurne, zes kilometer 

file als gevolg van asfalteringswerkzaamheden. 
5. A negentien, Spaubeek richting Panningen, tussen Elsloo en knooppunt eenenveertig 

Kleinpolderplein, langzaam rijdend en stilstaand verkeer als gevolg van grondverschui
vingen. 

6. Regio Sneek, N vierenvijftig richting Heerenveen, tussen Voorst en Munstergeleen, 
langdurige vertragingen tot twee uur als gevolg van een gekantelde vrachtwagen. 

TEST ZINNEN 

1. A twee, Geldermalsen richting Maastricht, slechts één rijstrook beschikbaar. 
2. N honderdéénenvijftig, Utrecht Delft, vijf kilometer file. 
3. A vijf, Hengelo richting Zaltbommel, knooppunt tweeëndertig Leenderheide, langzaam 

rijdend en stilstaand verkeer. 
4. N twintig, Krimpen aan de IJssel Goes, parkeerplaats zestien Vossedal, weg afgesloten 

voor vrachtverkeer. 
.5. A tien, Alphen aan de Rijn richting Weert, tussen Spijkenisse en parkeerplaats veertig 

Bodegraven, drie kilometer file als gevolg van afgevallen lading. 
6. N vijfentwintig, Den Haag Wageningen, tussen Amsterdam en knooppunt elf Benelux, 

zeer dichte mist met een zicht van minder dan vijfentwintig meter. 
7. Regio Maasmechelen, A één richting Tilburg, tussen Eindhoven en Tiel, windstoten met 

snelheden van honderdvijftig kilometer per uur. 
8. Regio Hilvarenbeek, N negenenzestig richting Zeist, tussen Groningen en Den Bosch, 

middelste rijstrook afgesloten, als gevolg van een ongeval. 
9. A zes, Weert richting Spijkenisse, gevaarlijke rijomstandigheden. 
1 O.N achtenzeventig, Delft Groningen, grote verkeersdrukte. 
11.A drie, Zeist richting Eindhoven, knooppunt zevenenveertig Everdingen, langdurige 

vertragingen. 
12.N vierendertig, Krimpen aan de IJssel Tilburg, parkeerplaats éénentwintig Molenheide, 

wegwerkzaamheden. 
13.A zeven, Goes richting Zaltbommel, tussen Den Bosch en parkeerplaats negentien Gan

zeven, langzaam rijdend en stilstaand verkeer als gevolg van overstroming. 
14.N dertien, Hengelo Maastricht, tussen Alphen aan de Rijn en knooppunt acht Vught, 

toenemende verkeersdrukte als gevolg van de vakantiebeurs in de RAI. 
15.Regio Utrecht, A vier richting Maasmechelen, tussen Den Haag en Wageningen, 

slipgevaar door bevriezing van natte weggedeelten. 
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16.Regio Hilvarenbeek, N driehonderdvijftien richting Geldermalsen, tussen Amsterdam en 
Tiel, weg af gesloten in verband met vallend gesteente. 

17.A twee, Vaals richting Culemborg, afremmend verkeer. 
18.N honderdéénenvijftig, Hendrik Ido Ambacht Goirle, dieren op de weg. 
19.A vijf, Schelluinen richting Gilze Rijen, knooppunt tweeëndertig Deil, gesprongen 

waterleiding. 
20.N twintig, Kleef Baarlo, afrit zestien Nijmegen, tijdelijke verkeerslichten. 
21.A tien, Heythuysen richting Wijk en Aalburg, tussen Waalre en afrit veertig Zeven

bergschenhoek, wegversmalling door werkzaamheden in de middenberm. 
22.N vijfentwintig, Oss Woudrichem, tussen Horst en knooppunt elf Kleinpolderplein, glad 

wegdek, als gevolg van sneeuwval. 
23.Regio Berkel Enschot, A één richting Nieuwerkerk aan de IJssel, tussen Alkmaar en 

Doetinchem, vluchtstrook afgesloten, als gevolg van lekkage van olie. 
24.Regio Hellevoetsluis, N negenenzestig richting Blerick, tussen Aarle Rixtel en Beek, 

vertraging tot vijfentwintig minuten, als gevolg van een gesprongen rioolbuis. 
25.A zes, Doetinchem richting Kleef, gevaar voor opstakels op de weg. 
26.N achtenzeventig, Berkel Enschot Schelluinen, acht kilometer langzaam rijdend en 

stilstaand verkeer. 
27.A drie, Alkmaar richting Nieuwerkerk aan de IJssel, knooppunt zevenenveertig Bata

dorp, rechter rijstrook afgesloten. 
28.N vierendertig, Vaals Blerick, afrit éénentwintig Rotterdam, gevaar voor omgewaaide 

bomen. 
29.A zeven, Hellevoetsluis richting Woudrichem, tussen Goirle en afrit negentien Alblas

serdam, zestien kilometer file, door onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct. 
30.N dertien, Beek Waalre, tussen Horst en knooppunt acht Europaplein, vertraging ver

wacht, als gevolg van rijstrookvermindering. 
31.Regio Hendrik Ido Ambacht, A vier richting Gilze Rijen, tussen Oss en Heythuysen, 

oprit geblokkeerd, als gevolg van een autobus met pech. 
32.Regio Culemborg, N driehonderdvijftien richting Baarlo, tussen Aarle Rixtel en Wijk 

en Aalburg, rookwolken met een zicht van minder dan tien meter. 
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De fonetische transcriptie van de 6 oef enzinnen en 32 testzinnen van de drie 
experimenten (de testzinnen 17 t/m 32 werden alleen in experiment 111 gebruikt) 

OEFENZINNEN 

1. r'e$xi$o b'Er$x@n 'Op z"om //// st"9yf$snew ///// 
2. 'E:n: dri$@n$t"Ax$t@x /// "e$p@: / v"u$r@n$dal //// xr"o$t@ v@r$k"ers$dr'Yk$t@: 

///// 
3. 'a: ze$v@n$@n$tw"In$t@x Il/ "a$m@rs$fort r'Ix$tIN ?"Ext //// vl"Yxt$strok 

?"Af$x@$slo$t@n /Il 'Als x@$v"Ol@x v'An @n ?In$si$d"Ent ///// 
4. 'E:n: zEs$@n$z"e$v@n$t@x /// w'Eik b'Ei d"yr$ste$d@: / xer$tr9y$d@n$b"Er@x /// 

'Af$rlt ?"El@f / d"2r$n@: //// z"Es k'i$lo$me$t@r f'i$1@ /// 'Als x@$v"Ol@x v'An 
?As$fA1$t"e$rINs$wEr@k$sam$h'e$d@n ///// 

5. 'a: n"e$x@n$tin /// sp"Au$bek r'Ix$tlN p"A$n1$N@n /// t'Y$s@n ?"Els$lo ?EN 
kn'o$p:Ynt ?en$@n$v"er$t@x / k1Ein$p01$d@r$pl"Ein //// l"AN$zam r'Ei$d@nt En 
st"ll$stant v@r$k"er /// 'Als x@v"Ol@x v'An xr"Ont$v@r$sx9y$v'I$N@n ///// 

6. r'e$xi$o sn"ek /// 'E:n: vir$@n$v"Eif$t@x r'Ix$tIN he$r@n$v"en /// t'Y$s@ v"orst ?En 
mYn$st@r$x@$l"en //// 1AN$d"y$r@$x@ v@r$tr"a$xl$N@n t'O t:w"e 'yr /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An @n x@$k"An$t@l$d@ vr"Axt$wa$x@n ///// 

TEST ZINNEN 

1. 'a: tw"e /// xE1$d@r$m"Al$s@n r'lx$tlN mas$tr"Ixt //// sl'Exts ?"en r'Ei$strok 
b@$sx"Ik$bar ///// 

2. 'E:n: h0n$d@rt$?en$@n$v"Eif$t@x /// "y$trExt / d"El@ft //// v"Eif k'i$lo$me$t@r 
- f'i$1@: ///// 
3. 'a: v"Eif /// h"E$N@$lo r'Ix$tIN zAlt$b"O$m@l /// kn'o$p:Yn t:we$@n$d"Er$t@x / 

len$d@r$h"Ei$d@: //// l"AN$zam r'Ei$d@nt En st"I1$stant v@r$k"er ///// 
4. 'E:n: tw"In$t@x /// kr'lm$p@n and@ ?"Ei$s@l / x"us /// pAr$k'er$plat s:"Es$tin / 

v"O$s@$dAl //// w"Ex ?"Af$x@$slo$t@n v'or vr"Axt$v@r$k'er ///// 
5. 'a: t"in /// 'Al$f@n an d@ r"Ein r'lx$tlN w"ert /// t'Y$s@ spEi$k@$n"I$s@ ?En 

pAr$k'er$plats f'er$t@x / b"o$d@$xr'a$v@n //// dr"i k'i$lo$me$t@r f'i$1@: /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An ?"Af$x@$vA$l@n l"a$dlN ///// 

6. 'E:n: vEiv$@n$tw"In$t@x /// d'En h"ax / w"a$x@$n'I$N@n /// t'Y$s@n 
?Am$st@r$d"Am ?EN kn'o$p:Ynt ?"El@f / be$n@$l"yks //// z"er d'Ix$t@ m"Ist /// 
m'Et '@n z"lxt v'An m"ln$d@r d'An v"Eiv$@n$twln$t@x m"e$t@r ///// 

7. r'e$xi$o mas$m"E$x@$l@n /// 'a: . "en r'Ix$tIN t"I1$bYr@x /// t'Y$s@n 
?"Eint$ho$v@n ?En t"il //// w"Int$sto$t@n m'Et sn'El$he$d@n v'An 
h0n$d@rt$f'Eif$t@x k'i$lo$me$t@r pEr ?"yr ///// 

8. r'e$xi$o hll$va$r@n$b"ek /// 'E: n:e$x@n$@n$z"Es$t@x r'Ix$tlN z"Eist /// t'Y$s@ 
xr"o$nl$N@n ?En d'En b"Os //// m"I$d@l$st@ r'Ei$strok ?"Af$x@$slo$t@n /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An '@n ?"On$x@$vAI ///// 

9. 'a: z"Es /// w"ert r'Ix$tlN spEi$k@$n"I$s@: //// x@$v"ar$1@$k@ 
r"Ei$0m$stAn$d@x$h'e$d@n ///// 
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Appendix D vervolg 

10.'E:n: ?Axt$@n$z"e$v@n$t@x /// d"El@ft / xr"o$nI$N@n //// xr"o$t@ 
v@r$k"ers$dr'Yk$t@: ///// 

11.'a: dr"i /// z"Eist r'Ix$tIN ?"Eint$ho$v@n /// kn'o$p:Ynt z'e$v@n$@n$v"er$t@x / 
"e$v@r$d'I$N@n //// 1AN$d"y$r@$x@ v@r$tr"a$xI$N@n ///// 

12.'E:n: vir$@n$d"Er$t@x /// kr'Im$p@n and@ ?"Ei$s@l / t"ll$bYr@x /// pAr$k'er$plats 
?en$@n$tw"In$t@x / mo$1@$h"Ei$d@: //// w"Ex$wEr@k$sam$h'e$d@n ///// 

13.'a: z"e$v@n /// x"us r'Ix$t1N zAlt$b"O$m@l /// t'Y$s@ d'En b"Os ?En pAr$k'er$plats 
n"e$x@n$tin / x"An$z@$vEn //// l"AN$zam r'Ei$d@nt En st"I1$stant v@r$k"er /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An ?o$v@r$str"o$m1N ///// 

14.'E:n: d"Er$tin /// h"E$N@$lo / mas$tr"Ixt /// t'Y$s@n ?'Al$f@n and@ r"Ein ?EN 
kn'o$p:Ynt ?"Axt / v"Yxt //// t"u$ne$m@n$d@ v@r$k"ers$dr'Yk$t@: /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An d@ va$k"An$si$b'2rs ?'In d@ r"Aj ///// 

15.r'e$xi$o ?"y$trExt /// 'a: v"i r:'Ix$tIN mas$m"E$x@$l@n /// t'Y$s@ d'En "hax ?En 
w"a$x@$n'l$N@n //// sl"Ip$x@$v'ar /// d'or b@$vr"i$zlN v'A n:"A$t@ 
w"E$x@$d'el$t@n ///// 

16.r'e$xi$o hll$va$r@n$b"ek /// 'E:n: dri$hOn$d@rt$v"Eif$tin r'Ix$tIN 
xE1$d@r$m"Al$s@n /// t'Y$s@n ?Am$st@r$d"Am ?En t"il //// w"Ex 
?"Af$x@$slo$t@n /// 'In v@r$b'Ant m'Et v"A$l@nt x@$st"en$t@: ///// 

17.'a: tw"e /// v"als r'Ix$tIN k"y$l@m$b'Or@x //// "Af$rE$m@nt v@r$k"er ///// . 
18.'E:n: hOn$d@rt$?en$@n$v"Eif$t@x /// h'En$drlk ?'i$do ?"Am$bAxt / x"or$1@: //// 

d"i$r@n ?'Op d@ w"Ex ///// 
19.'a: v"Eif /// sxE$1"9y$n@n r'Ix$tIN x'Il$z@ r"Ei$@n /// kn'o$p:Yn t:we$@n$d"Er$t@x 

/ d"Eil //// x@$spr"O$N@n w"a$t@r$l'Ei$dIN ///// 
20.'E:n: tw"In$t@x /// kl"ef / b"ar$lo /// 'Af$rlt s"Es$tin / n"Ei$me$x@n //// 

t"Ei$d@$1@$k@ v@r$k"ers$1Ix$t@n ///// 
21.'a: t"in /// h"Eit$h9y$z@n r'Ix$tIN w'Eik ?En ?"al$bYr@x /// t'Y$s@ w"a1$r@ ?En 

?'Af$rlt f'er$t@x / z'e$v@n$bErx$s@n$h"uk //// w"Ex$v@r$smA$1IN /// d'or 
w"Er@k$sam$h'ed@n ?'In d@ m"I$d@n$bEr@m ///// 

22.'E:n: vEiv$@n$tw"In$t@x /// "Os/ w"Au$dri$xEm /// t'Y$s@ h"Orst ?EN kn'o$p:Ynt 
?"El@f / k1Ein$pO1$d@r$pl"Ein //// xl"At w"Ex$dEk /// 'Als x@$v"Ol@x v'An 
sn"ew$vAl ///// 

23.r'e$xi$o b'Er$k@l ?"En$sxOt /// 'a: . "en r'Ix$t1N n'i$w@r$kErk ?an d@ ?"Ei$s@l /// 
t'Y$s@n ?"Alk$mar ?En d"u$tIN$xEm //// vl"Yxt$strok ?"Af$x@$slo$t@n /// 'Als 
x@$v"Ol@x v'An 1E$k"a$Z@ v'An ?"o$li ///// 

24.r'e$xi$o h'E$1@$vut$sl"9ys /// 'E: n:e$x@n$@n$z"Es$t@x r'Ix$tIN bl"e$rlk /// 
t'Y$s@n ?'ar$!@ r"lk$st@l ?En b"ek //// v@r$tr"a$xIN t'Ot v"Eiv$@n$twln$t@x 
mi$n"y$t@n /// 'Als x@$v"Ol@x v'An @n x@$spr"O$N@n ri$"ol$b9ys ///// 

25.'a: z"Es /// d"u$tIN$xEm r'Ix$t1N kl"ef //// x@$v"ar v'or ?Op$st"a$k@ls ?'Op d@ 
w"Ex ///// 

26.'E:n: ?Axt$@n$z"e$v@n$t@x /// b'Er$k@l ?"En$sxOt / sxE$1"9y$n@n //// "Axt 
k'i$lo$me$t@r l"AN$zam r'Ei$d@nt En st"I1$stant v@r$k"er ///// 

27.'a: dr"i /// "Alk$ma r:'Ix$tIN n'i$w@r$kErk ?and@ ?"Ei$s@l /// kn'o$p:Ynt 
z'e$v@n$@n$v"er$t@x / b"a$tA$dOrp //// r"Ex$t@ r:"Ei$strok ?"Af$x@$slo$t@n ///// 

28.'E:n: vir$@n$d"Er$t@x /// v"als / bl"e$rlk /// 'Af$rlt ?en$@n$tw"In$t@x / 
rO$t@r$d"Am //// x@$v"ar v'or ?"Om$x@$waj$d@ b"o$m@n ///// 
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Appendix D vervolg 

29.'a: z"e$v@n /// h'E$1@$vut$sl"9ys r'Ix$tIN w"Au$dri$xEm /// t'Y$s@ x"or$1@ ?En 
?'Af$rlt n"e$x@n$tin / Al$blA$s@r$d"Am //// z"Es$tin k'i$lo$me$t@r f'i$1@: /// d'or 
?"On$d@r$hAuts$w'Er@k$sam$h'e$d@n ?'an @t vi$a$d"Ykt ///// 

30.'E:n: d"Er$tin /// b"ek / w"al$r@: /// t'Y$s@n h"Orst ?EN kn'o$p:Ynt ?"Axt / 
2$r"o$pA$plEin //// v@r$tr"a$xIN v@r$w'Axt /// 'Als x@$v"Ol@x v'An 
r"Ei$strok$v@r$m'In$d@$r1N ///// 

31.r'e$xi$o h'En$drlk ?'i$do ?"Am$bAxt /// 'a: v"i r:'Ix$tIN x'I1$z@ r"Ei$@n /// t'Y$s@n 
?"Os ?En h"Eit$h9y$z@n //// "Op$rlt x@$blO$k"ert /// 'Als x@$v"Ol@x v'An '@n 
?"Au$to$bYs m'Et p"Ex ///// 

32.r'e$xi$o k"y$l@m$b'Or@x /// 'E:n: dri$hOn$d@rt$v"Eif$tin r'Ix$tIN b"ar$lo /// 
t'Y$s@n ?'ar$1@ r"Ik$st@l ?En w'Eik ?En ?"al$bYr@x //// r"ok$wO1@$k@n m'Et @n 
z"Ixt v'An m"In$d@r d'An t"in m"e$t@r ///// 
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Appendix E 

Instructies voor experiment I 

INSTRUCTIES 

Je krijgt dadelijk 32 zinparen te horen. Bij elk zinpaar moet je beoordelen welke van de 
twee zinnen je het beste vond klinken en op het antwoordblad een kruisje bij die zin 
zetten. 

Alle paren komen twee keer voor in het experiment. 
Je kunt de paren zelf aanklikken, dus je mag ze ook een paar keer achter elkaar luisteren 
en je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je nodig hebt om te antwoorden. Het is wel de 
bedoeling dat je de paren in de juiste volgorde beluistert en niet bijvoorbeeld na paar 12 
paar 4 nog eens gaat beluisteren. 

Succes en alvast bedankt! 

Joyce 
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Appendix F 

Instructies voor experiment Il 

INSTRUCTIES 

Dit experiment bestaat uit 16 gesynthetiseerde verkeersberichten. 
De zinnen met alleen een nummer ervoor, zin.01 t/m zin.16, zijn de gehele 
verkeersberichten. Omdat deze redelijk lang zijn, zijn ze opgedeeld in kortere zinsdelen; 
dit zijn de zinnen met een nummer en een letter ervoor. 
Zin.0 1: 'A twee, Geldermalsen richting Maastricht, slechts één rijstrook beschikbaar' 
bestaat uit de zinsdelen: 
zin.0lA: 'A twee'; 
zin.0lB: 'Geldermalsen richting Maastricht' en 
zin.0lC: 'slechts één rijstrook beschikbaar'. 
Door een zin aan te klikken en dan op 'audition' te klikken, of door een zin twee keer aan 
te klikken, krijg je de zin te horen. Door op 'stop' te klikken kun je een zin voortijdig 
afbreken. 

Het is de bedoeling dat je elk bericht goed beluistert, in z'n geheel en de kortere zinsdelen 
apart, en op het antwoordformulier aangeeft waar je iets vreemd vindt klinken. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat een klank te lang of te kort is, dat er iets mis is met de intonatie of 
dat er een 'klikje', 'plopje' of ruis te horen is. Probeer zo nauwkeurig mogelijk aan te 
geven om welke klank(en) het gaat en wat er aan de hand is. 

Je mag zelf bepalen hoe vaak je een zin wil horen en wanneer je verder wil gaan met het 
volgende bericht. 

Voor het echte experiment begint is er eerst een oefenfase om aan de synthetische spraak 
en de taak te wennen. Deze fase bestaat uit 6 verkeersberichten; oefenzin.01 t/m 
oefenzin.06 (ook deze zijn onderverdeeld in zinsdelen). 
Na de oefenfase kun je nog vragen stellen als iets niet duidelijk is. 

Om na de oefenfase verder te gaan met het experiment klik je bij 'set directory:' 'up' aan. 

Na het experiment krijg je nog een vragenlijst die je mag invullen. 

Succes en alvast bedankt! 

Joyce 

33 



Appendix G 

Vragenlijst van experiment II 

VRAGENLUST 

1) Wat vond je van de taak? 

2) Vond je de spraak goed verstaanbaar? 
Zo nee, waarom niet? (lag het bijvoorbeeld aan de duur van de klanken, aan de intonatie 
of aan de uitspraak van de klanken) 

3) Wat vond je van het spreektempo? 

4) Wat vond je van de duren van de klanken? 

5) Wat vond je van de intonatie? 

6) Andere opmerkingen: 
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Appendix H 

Instructies voor experiment 111 

INSTRUCTIES 

Dit experiment bestaat uit 64 zinparen. 
Bij elk zinpaar moet je aangeven welke van de twee zinnen je het beste vond klinken (het 
meest verstaanbaar en natuurlijk) en op het antwoordblad een kruisje zetten bij die zin. 
Alle paren komen twee keer voor in het experiment, maar niet altijd in dezelfde volgorde. 

Je kunt de paren zelf aanklikken, dus je kunt ze een paar keer achter elkaar beluisteren als 
je twijfelt. Het is wel de bedoeling dat je ze beluistert in de volgorde zoals ze onder elkaar 
staan. 

Succes en alvast bedankt! 

Joyce 
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Appendix I 

Berekening van X2 

Tabel I 
Berekening van X2 voor het vergelijken van de twee verschillende beginversies van de 
duurregelsets ( experiment I), waarbij O voor observed staat en E voor expected 

0 E 0-E (0-E)2 (O-E)2/E 

Rutten versie 26 72 -46 2116 29,4 

Terken versie 118 72 46 2116 29,4 

x2 58,8 

Tabel II 
Berekeing van X2 voor het vergelijken van de Terkenversie en de Vliegenversie van de 
duurregelset (experiment III), waarbij O voor observed staat en E voor expected 

0 E 0-E (0-E)2 (O-E)2/E 

Vliegen versie 433 320 113 12769 39,9 

Terken versie 207 320 -113 12769 39,9 

x2 79,8 

Tabel III 
Berekening van X2 voor het vergelijken van de consequente en niet-consequente oordelen 
(experiment III), waarbij O voor observed staat en E voor expected 

0 E 0-E (0-E)2 (O-E)2/E 

consequent 394 320 74 5476 17,1 

niet-consequent 246 320 -74 5476 17,1 

x2 34,2 
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~home/vliegen: 

~document: 
♦report.txt 

♦ comment.txt 

♦ vragenl.txt 

♦ voorstel.txt 

~spengic: 
♦ fonfile. testzinnen 1 

♦ fonfile. testzinnen2 

♦ fonfile. testzinnen 1.oud 

♦ fonfile. testzinnen2.oud 

♦ fonfile.oefenzinnen 

♦ fonfile.noordew .new 

♦ fonfile.noordew .old 

♦mies.dur.vliegen 

♦ rules.dur.orig 
♦ rules.dur.rutt 
♦ rules.dur.terken 

♦mies.int.vliegen 

♦ rules.int.orig 

♦moves.int.vliegen 

♦ moves.int.orig 

♦ breaks.int 

♦ spengic 

♦ spengic.26 

♦ spengi.cfg 

♦ g2p 

Directory structuur 

eindversie van het stageverslag 
commentaar op de gesynthetiseerde 

verkeersberichten bij experiment II 
antwoorden op de vragenlijst bij experiment II 
het onderzoeksvoorstel voor deze stage 

de verrijkte fonetische transcriptie van testzin 
1 t/m 16 

de verrijkte fonetische transcriptie van testzin 
17 t/m 32 

de beginversie van de verrijkte fonetische 
transcriptie van testzin 1 t/m 16 

de beginversie van de verrijkte fonetische 
transcriptie van testzin 17 t/m 32 

de verrijkte fonetische transcriptie van de 
oefenzinnen 

de verrijkte fonetische transcriptie van de 
Noordewind en de zon parabel 

de beginversie van de verrijkte fonetische 
transcriptie van de Noordewind en de 
zon parabel 

de Vliegenversie van de duurregels 
de Terkenversie van de duurregels 
de Ruttenversie van de duurregels 
het overzicht van duurregels van Terken 
de vereenvoudigde intonatieregels die 

gebruikt zijn in dit onderzoek 
de originele, uitgebreide versie van de 

intonatieregels 
de vereenvoudigde intonatiebewegingen die 

gebruikt zijn in dit onderzoek 
de originele, uitgebreide versie van de 

intonatiebewegingen 
de aanduidingen van de pauzeduur voor en 

na een zin 
het spraaksyntheseprogramma, versie 0.27 
de versie van het spraaksyntheseprogramma 

die in dit onderzoek gebruikt is (0.26) 
configuratie file voor Spengic 
programma voor de omzetting van grafeem 

naar foneem 
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♦marc programma voor de beregeling van de 
intonatie 

~testzinnen: 
♦ zinOln.aiff t/m zin32n.aiff de Vliegenversie van de 32 testzinnen 
♦zinOlo.aiff t/m zin32o.aiff de Terkenversie van de 32 testzinnen 
♦noordew.new.aiff de Vliegenversie van de Noordewind en de 

zon parabel 
♦noordew.old.aiff de Terkenversie van de Noordewind en de 

zon parabel 

~experiment: 
♦paarOl.aiff t/m paar64.aiff de zinparen uit experiment ID 
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