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SAMENVATTING 

I. 
Klinkerinzetten ZlJn op verschillende niveaus van grote 
betekenis voor menselijke spraakherkenning. Om deze reden is 
het van belang om in applicaties over een algoritme te 
beschikken dat klinkerinzetten in lettergrepen automatisch 
detecteert. Getracht is een bestaand klinkerinzetdetectie
algoritme van Hermes te verbeteren door het invoeren van 
onderstaande veranderingen: 

1. Simulatie van adaptatie in het binnenoor (adaptatie houdt in 
dat de vuurfrequentie van een zintuigcel bij gelijkblijvende 
stimulusintensiteit niet gelijk blijft maar geleidelijk 
terugvalt naar het zogenaamde 'niveau van adaptatie') met 
behulp van een fysiologisch model dat de afgifte van 
transmittervloeistof door zintuigcellen in het binnenoor 
beschrijft, in plaats van met behulp van een eenvoudig 
lineair filter. 

2. Het werken op een niet-lineaire frequentieschaal, welke 
gebaseerd is op het frequentie-oplossend vermogen van het 
gehoor, in plaats van op een logaritmische frequentieschaal. 

3. In het voorafgaande model werd de frequentiegevoeligheid van 
een zintuigcel benaderd door een Gaussische filterband. In 
de herziene versie werd deze frequentiegevoeligheid meer in 
overeenstemming gebracht met een psyche-akoestisch 
geïnspireerde filterbandvorm. 

Als testmateriaal dienden 28 Nederlandse zinnen en 247 losse 
Nederlandse woorden. Het resultaat blijft zowel bij de zinnen 
als bij de losse woorden achter bij dat van het oorspronkelijke 
algoritme van Hermes. Steeds is zowel het aantal loze detecties 
als het aantal gemiste klinkerinzetten groter. Dit ondanks het 
veranderen van de permeabiliteitsfunctie van zintuigcellen in 
het gebruikte model van adaptatie, alsmede het achteraf 
bewerken van het resultaat van dit model. Debet hieraan is 
waarschijnlijk dit model, dat een onvolledige beschrijving 
geeft van adaptatie. Wel scoort het gewijzigde algoritme, net 
als het oorspronkelijke, beter bij losse woorden dan bij 
zinnen. 

II. 
Een ander belangrijk moment in een lettergreep is het 
P(erceptief) centrum. Dit speelt een rol bij ritmische 
fenomenen in spraak en muziek, zoals het ritmisch opdreunen 
van telwoorden of het zingen op de maat. 

Pompino-Marschall heeft een algoritme ontwikkeld voor de 
detectie van het P-centrum in monosyllabische woorden. Het is 
door mij in een programma geïmplementeerd en getest met 25 
Nederlandse woorden, met de monosyllabische telwoorden van 1 
tot en met 10 en met de uitingen jma:j, ja:m/ en /sji:/. Het 
algoritme bleek alleen goed te werken voor de telwoorden en de 
drie laatstgenoemde uitingen. Daardoor was het niet mogelijk 
een verband te zoeken tussen de plaats van het P-centrum en van 
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de klinkerinzet in eenlettergrepige woorden, zoals aanvankelijk 
de bedoeling was. Het is zinvol een verband tussen P-centrum en 
klinkerinzet te zoeken, omdat dit het moeilijk te doorgronden 
P-centrum een psyche-akoestische interpretatie geeft. 
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INLEIDING 

I. De klinkerinzet 

1. Relevantie 

Op verschillende gebieden van het spraakonderzoek is gebleken 
dat klinkerinzetten (dit zijn de overgangen van een medeklinker 
of van stilte naar een klinker) van groot belang zijn bij 
spraakperceptie. In een zeer kort spraaksegment van slechts 
enkele tientallen milliseconden rond de klinkerinzet bevindt 
zich zeer veel informatie die relevant blijkt te zijn bij het 
verstaan van spraak. Alle informatie over de plaats van 
articulatie zit opgesloten in de overgang van een medeklinker 
naar een klinker en wel in een segment van maximaal 40 ms rond 
deze overgang. Soms zijn zelfs de eerste 10 ms van een overgang 
voldoende om een klinker correct te herkennen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de overgang van een plofklank naar een 
klinker (Furui, 1986). Derhalve is zeer veel onderzoek gedaan 
naar klinkerinzetten en niet naar andere transiënten, zoals het 
begin van een medeklinker. 

In het algemeen zijn transiënten dié overgangen in het 
spraaksignaal waarbij zich in een aantal frequentiebanden 
sterke veranderingen voordoen. Zij Z1Jn bijvoorbeeld van 
belang bij het ontwerp van een spraakherkennend systeem, dat 
werkt volgens dezelfde principes als de menselijke spraak
herkenning. 

Het belang geldt echter niet alleen op het niveau van de 
afzonderlijke spraakklanken, de fonemen. Ook op het groot
schalige niveau van de intonatie blijken klinkerinzetten van 
importantie te zijn. In veel gevallen bepalen zij het moment 
ten opzichte waarvan toonhoogtebewegingen geplaatst dienen te 
worden, teneinde bepaalde woorden op de juiste wijze te 
benadrukken. Aan de andere kant is het voor correcte 
identificatie van toonhoogtebewegingen die accent verlenen aan 
lettergrepen eveneens noodzakelijk de plaats van de toonhoogte
beweging te relateren aan die van de klinkerinzet. Een 
programma dat klinkerinzetten automatisch detecteert kan zo 
als onderdeel van een groter pakket bijvoorbeeld een bijdrage 
leveren aan het correct leren intoneren van doven, doordat de 
mogelijkheid bestaat hen een visuele terugkoppeling van de 
intonatiecontour met klinkerinzetten te geven. Door dit te 
vergelijken met dezelfde informatie over het gesprokene van de 
spraakleraar is correctie mogelijk. 

2. Definitie 

Klinkerinzetten kan men op twee verschillende manieren 
definiëren: op fysisch-akoestische en op perceptief-psyche
akoestische wijze. Deze twee zullen nu behandeld worden. 

De fysisch-akoestische klinkerinzet is gedefinieerd als het 
moment waarop bij het opengaan van de mond resonanties in het 
spraaksignaal beginnen op te treden. Dit is geïllustreerd in 
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figuur 1; de pijl geeft aan op welk moment die resonanties 
beginnen. Duidelijk is te zien dat op dat moment het spraak
signaal sterkere fluctuaties vertoont. Dit duidt op een 
versterking van hoogfrequente componenten in het amplitude
spectrum, hetgeen kenmerkend is voor klinkers. Dit type 
klinkerinzet komt nog terug bij de behandeling van het P
centrum. 

tijd ---> 

figuur 1: de plaats van de fysisch-akoestische klinkerinzet 

Hermes [5] hanteert een perceptieve definitie voor een klinker
inzet, dat wil zeggen dat hij de klinkerinzet bepaalt door te 
luisteren. Dat geschiedt door middel van de 'poort'-techniek 
( 't Hart en Cohen [4]). Bij deze techniek schuift men een smal 
venster ter breedte van enkele tientallen milliseconden 
langzaam langs de lettergreep; de klinkerinzet is duidelijk te 
horen wanneer de luidheid van het spraaksignaal in het venster 
plotseling sterk toeneemt. Het blijkt dat het moment van 
optreden van een klinkerinzet met deze methode in de meeste 
gevallen tot op 10 à 20 ms nauwkeurig bepaald kan worden. 

Indien er aan een lettergreep een moment van optreden 
toegekend dient te worden, zoals bij zang of het ritmisch 
opdreunen van woorden, leent dit in de tijd zo goed 
gedefinieerde (perceptieve) moment zich hier beter voor dan 
enig ander moment in de lettergreep. De aan de klinker 
voorafgaande medeklinker bijvoorbeeld is vaak te zwak en heeft 
om die reden een veel minder goed gedefinieerde inzet. 

Hermes gaat er nu van uit dat de aldus door middel van 
luisteren bepaalde klinkerinzet samenvalt met het moment van 
optreden van sterke toenames in een aantal verschillende 
frequentiebanden. Met andere woorden: de plaats van dit 
plotseling optreden van formanten (dat zijn de resonantie
frequenties in het amplitudespectrum) is verondersteld gelijk 
te zijn aan de plaats van de perceptief gedefinieerde klinker
inzet. Dit laatste is gemodeleerd in zijn programma VOD, Vowel 
Onset Detection. 

In dit programma wordt het moment waarop de klinkersterkte 
(deze is te definiëren als de som van de grootte van de 
formanten en wel van het spraaksignaal in het venster, tussen 
de 500 en 2500 Hz) een snelle toename vertoont als klinkerinzet 
beschouwd. Uit de 'poort'-techniek en enkele neurofysiologische 
onderzoeken van het gehoor is dit vermoeden namelijk gerezen. 
Dit is gebaseerd op het volgende. Een klinker is fonetisch 
gesproken een spraaksegment waarbij er geen belemmeringen zijn 
in het mond-keel kanaal. Deze kan in dat geval omschreven 
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orgelpijp met bepaalde resonantiegolflengten. 
komen van formanten duidt derhalve op een 

De nauwkeurigheid van het programma VOD bij het bepalen van 
de plaats van een klinkerinzet bedraagt precies 10 ms. Elke 10 
ms worden er namelijk meetwaarden verkregen. Aangezien dit 
laatste in principe elk willekeurig aantal milliseconden kan 
gebeuren, is de nauwkeurigheid naar believen in te stellen. Een 
nauwkeurigheid groter dan 10 ms is echter niet zinvol, 
aangezien bij het bepalen van de plaats van klinkerinzetten 
door te luisteren een nauwkeurigheid te halen is in de 
ordegrootte van 10 ms. De door VOD bepaalde klinkerinzetten 
komen tot op ongeveer 30 ms overeen met deze klinkerinzetten 
(He rme s [ 5 ] ) . 

3. Bouw en werking van het gehoor 

Teneinde enige veel voorkomende begrippen te verklaren, volgt 
hier een korte excursie over de bouw en werking van het gehoor, 
voor zover dat voor mijn verhandeling van belang is. 

Het basilair membraan is een naar achteren dunner en 
smaller wordend vlies dat aan de voorzijde met het ovale 
venster verbonden is en gelegen is in de cochlea of het 
slakkehuis, zoals te zien is in figuur 2. Dit membraan splitst 
het geluidssignaal op in verschillende frequentiebanden. Het is 
te beschouwen als een filterbank met elkaar zeer sterk 
overlappende (gehoor)bandfilters. 

Oval window Auditory nerve Reissner's membrane 

Round window ---------
Cochlear duet Basilar membrane 

figuur 2: het slakkehuis met een doorsnede van een gang 

Op het basilair membraan zitten de zogenaamde haarcellen. Dat 
zijn zintuigcellen die elk afzonderlijk het gevoeligst zijn 
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voor één bepaalde, onderling verschillende frequentie, de 
centrumfrequentie. De gevoeligheid van een haarcel voor andere 
frequenties wordt bepaald door hun afstand op de frequentie-as 
tot de centrumfrequentie en wel volgens de vorm van het 
gehoorfilter, die bij elke centrumfrequentie anders is. Deze 
vorm is min of meer Gaussisch; later zal zij in detail 
besproken worden. 

De bandbreedte van het gehoorfilter is volgens Rossing [15] 
de bandbreedte waarin subjectieve fenomenen, zoals luidheid, 
grondfrequentie, maskering, enzovoorts tamelijk abrupt 
veranderen. Een kenmerk is dat de tonen die binnen één filter
band vallen in luidheid eenvoudig summeren (zie Zwicker [16]). 

Het niet-lineaire verloop van de centrumfrequentie als 
functie van de afstand tot het ovale venster, gemeten langs het 
basilair membraan, is de basis van de filterbandschaal. De 
centrumfrequentie neemt af naarmate men verder van het ovale 
venster af komt. 

Wordt nu een enkelvoudige sinusoïdale toon aangeboden, dan 
zal dàt bandfilter (c.q. dié haarcel) het hevigst geprikkeld 
worden, dat een centrumfrequentie gelijk aan de toonfrequentie 
heeft. De toon zal echter ook naburige gehoorfilters, waarvoor 
geldt dat de toonfrequentie nog binnen hun bandbreedte valt, 
prikkelen. 

Een auditieve stimulus veroorzaakt een activatiepatroon op het 
basilair membraan. Dit is de omhullende van een lopende golf op 
dit membraan. De amplitude van deze golf als functie van de 
afstand tot het ovale venster is voor diverse frequenties 
getekend in figuur 3. Daarbij is te zien dat de centrum
frequentie van de gehoorfilters inderdaad afneemt naarmate de 
afstand tot het ovale venster toeneemt; de top van het 
activatiepatroon, die de plaats van de meest geprikkelde 
haarcellen aangeeft, verschuift immers naar rechts bij lagere 
frequenties. 

u 
0~ 
>E. -·---CQQ, 
üE 
~IQ 

0 

1600 400 

10. 20 
Di stance from stapes (m m) 

figuur 3: enkele activatiepatronen 

200 so Hz 

30 40 

Door deze golfbeweging worden de haren van de haarcellen 
gebogen en geven de haarcellen bij elke buiging een hoeveelheid 
transmittervloeistof af in de synaptische spleet, gelegen 
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tussen de haarcel en de hiermee contact makende zenuwvezel. 
Daardoor wordt het uiteinde van een gehoorzenuwvezel geprikkeld 
en ontstaat de kans dat er een puls wordt afgevuurd. Er is dan 
sprake van een vuurkans, die toeneemt met de intensiteit van de 
stimulus. De zenuwvezels die contact maken met haarcellen met 
een centrumfrequentie in de buurt van een spectrale component 
van het geluid vuren de meeste pulsen per tijdseenheid af (dit 
is de vuurfrequentie), c.q. hebben de hoogste vuurkans. Deze 
pulsen worden via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid. 

Het excitatiepatroon geeft de mate van prikkeling van elke 
haarcel aan bij het aanbieden van een bepaald frequentie
spectrum. Het ontstaat als volgt. Uit het geluidssignaal wordt 
op regelmatige afstand een uitsnede gemaakt ter lengte van 
eenmaal de grondperiode. Van deze uitsnede wordt een 
frequentiespectrum berekend. Door nu een convolutie uit te 
voeren van dit spectrum met het gehoorfilter onstaat het 
excitatiepatroon. De convolutie dient uitgevoerd te worden 
omdat een bepaalde spectrale component niet alleen de haarcel 
met overeenkomende centrumfrequentie prikkelt, maar ook 
naburige haarcellen. 

Maskering is een psyche-akoestisch verschijnsel. Het betekent 
dat de gehoordrempel (deze geeft de nog nèt hoorbare stimulus
intensiteit aan) van een toon door een andere toon verhoogd 
wordt (dit gebeurt wederzijds). Naarmate maskeerder en 
gemaskeerde een grotere afstand hebben op de frequentie-as, 
wordt de maskering minder. 

Er zijn drie soorten maskering. Voorwaartse maskering houdt 
maskering van een stimulus in door een andere stimulus die 
korte tijd (maximaal 30 ms) eerder eindigt. Dit soort maskering 
treedt op omdat recentelijk gestimuleerde haarcellen tijdelijk 
ongevoeliger zijn. Achterwaartse maskering is de maskering van 
een stimulus door een andere stimulus die enkele milliseconden 
later begint. De oorzaak hiervoor ligt in het niveau van hogere 
neurale processen, waarbij de latere stimulus met de eerdere 
stimulus interfereert. Tenslotte is er nog sprake van 
gelijktijdige of simultane maskering. Hierbij treden 
maskeerder en gemaskeerde gelijktijdig op. 

Suppressie is het fysiologisch proces, waarbij het 
excitatiepatroon van een toon dat van een andere toon 
onderdrukt. Dit heeft tot gevolg dat de zenuwvezels die 
contact maken met haarcellen met een centrumfrequentie in de 
buurt van een spectrale component van de onderdrukte toon met 
een lagere frequentie gaan vuren dan wanneer de onderdrukkende 
toon afwezig zou zijn. Dit zou de fysiologische basis zijn van 
het psyche-akoestische verschijnsel maskering. 

Adaptatie is het verschijnsel dat de vuurfrequentie (evenredig 
met de vuurkans) van een zenuwvezel bij gelijkblijvende 
stimulus niet gelijk blijft maar geleidelijk terugvalt naar het 
zogenaamde niveau van adaptatie. Het verloop van de dan 
optredende vuurfrequentie als functie van de tijd is getekend 
in figuur 4. 



10 

Er zijn drie soorten adaptatie. Op de eerste plaats is er 
de snelle adaptatie, dit is het sterk terugvallen van de 
vuurfrequentie tot de zogenaamde 'steady state' binnen 1 à 2 
ms. Dit heeft te maken met refractariteit, dat wil zeggen dat 
een zenuwvezel na een vuring niet meteen weer kan vuren. Dan is 
er sprake van de korte-termijn adaptatie die een tijdconstante 
van 30-50 ms heeft. Tenslotte is er nog een lange-termijn 
adaptatie met een tijdsconstante van enkele honderden milli
seconden, die te maken heeft met vermoeidheidsverschijnselen. 
Hij is niet zichtbaar in figuur 4 en blijft ook verder buiten 
beschouwing. 

Het adaptatie-mechanisme is verantwoordelijk voor voor- en 
achterwaartse maskering, het benadrukt sterke stijgingen in de 
stimulus en het werkt als 'gain'-control. Dat laatste betekent 
dat het gevoeligheidsbereik van een gehoorzenuwvezel wordt 
aangepast aan het luidheidsinterval waarbinnen de spraak
luidheid op een bepaald moment variëert; zenuwvezels hebben 
namelijk een beperkt dynamisch bereik. Is er kort geleden een 
sterke stimulus geweest, dan is de zenuwvezel tijdelijk 
ingesteld op sterkere stimuli, dus ongevoeliger. Is er enige 
tijd stilte geweest, dan is de zenuwvezel maximaal gevoelig. 

• äi a: 
Q 
c 
'i: 
G: 

1000 

0 500 

Time (ms) 

figuur 4: adaptatie van een haarcel 

4. Modificaties in het programma VOD 

Met het programma VOD kunnen klinkerinzetten in lopende spraak 
en losse woorden bepaald worden. De achterliggende gedachte van 
VOD is dat bij het optreden van sterke resonanties in het 
spraaksignaal sterke pieken in de vuurfrequentie van de voor 
deze resonantiefrequenties gevoelige zenuwvezels optreden. Een 
aantal facetten hiervan zijn echter vrij grof gesimuleerd. Het 
resultaat is dat bij zinnen 92 % van de werkelijke inzetten 
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correct wordt herkend en dat er 11 klinkerinzetten worden 
aangegeven die met de 'poort'-techniek niet zijn gemeten. Met 
name de klinkerinzet voor een 'sjwa' (stomme e) wordt vaak 
gemist. Dat is een reden om het programma te verbeteren. 
Onderstaande punten zouden hieraan kunnen bijdragen: 

1. Het programma VOD houdt geen rekening met laterale 
suppressie; dit is het fysiologisch equivalent van simultane 
maskering. Dat is in het vernieuwde programma gesimuleerd. 

2. Adaptatie in de cochlea is in VOD gesimuleerd door middel 
van een convolutie in de tijd van de klinkersterkte met een 
eenvoudig lineair filter. De verwachting is dat zij veel 
nauwkeuriger gesimuleerd kan worden met het recent 
ontwikkelde model van Meddis [10]. Dit heeft verschillende 
redenen: 
- Het model voorspelt de respons op in amplitude toenemende 

tonen goed. De verwachting is nu dat dit het geval zal 
blijven voor snelle toenames in het veel complexere 
fenomeen spraak. 

- Het fungeert als gain-control. 
- Het is een verbetering van het model van Schröder-Hall uit 

1974, dat een eerste fysiologisch model van adaptatie in 
de cochlea geeft. 

- Het is een fundamentele 
aangaande fysiologische 
verwerkt is. 

wijziging omdat er veel kennis 
processen in de cochlea in 

De adaptatiefunctie (dit is de respons op een stapvormige 
stimulus) is in het model van Meddis de som van twee 
afvallende e-machten. 

3. De filterbandschaal van het basilair membraan is in VOD 
benaderd door een logaritmische frequentieschaal. Tevens is 
het gehoorfilter benaderd door een Gaussisch filter. Een op 
psycha-akoestische gronden voor de hand liggende verbetering 
kan nu tweeledig doorgevoerd worden. Eerst wordt de 
logaritmische filterbandschaal vervangen door de filter
bandschaal van Mooreen Glasberg [11]. Deze laatste schaal 
valt boven de 700 Hz samen met de logaritmische filterband
schaal, maar daaronder is zij beter in overeenstemming met 
psycha-akoestische gegevens. Daarna wordt het Gaussisch 
filter in de convolutie vervangen door een RoEx(p)-filter 
volgens Pattersen [12]. Dit filter geeft een nauwkeurigere 
beschrijving van het gehoorfilter. In hoofdstuk 1.2 wordt 
punt 3 uitvoerig toegelicht. 

In het door mij geschreven programma MOVODA, MOdified Vowel 
Onset Detection Algorithm, ZlJn bovenstaande veranderingen 
doorgevoerd en getest op zinnen en losse woorden. Tevens is 
gekeken welke programmaparameters (zie hoofdstuk 1.4) optimaal 
zijn voor elk van beiden. 
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II. Het perceptieve centrum 

1. Relevantie en definitie 

In een lettergreep is er nog een ander markant moment van 
geheel andere aard te onderscheiden: het P(erceptieve)-centrum. 
Dit speelt een rol bij ritmische fenomenen in spraak en muziek, 
zoals het ritmisch opdreunen van telwoorden en het zingen op de 
maat van muziek. Daarbij is namelijk synchronie tussen de 
momenten van optreden van de woorden onderling of tussen die 
van de noten en de woorden vereist. Maar ten opzichte van welk 
punt in de woorden moet de onderlinge afstand nu gelijk zijn? 
Het begin van het woord is het in elk geval niet, zo bleek uit 
een onderzoek (zie Pompino-Marschall [14]), waarbij men een 
computer telwoorden, met vaste afstand tussen de akoestische 
inzetten, liet uitspreken: het bleek onritmisch te klinken. Na 
veel onderzoek bleek dat punt het P-centrum te zijn. Zonder P
centrum zou isochronie in spraak niet verklaard kunnen worden, 
dat is het belang ervan. 

Het P-centrum is gedefinieerd als het perceptief moment van 
optreden van een lettergreep. Experimenteel kan het gemeten 
worden door het tijdstip in een lettergreep te bepalen, dat 
samenvalt met het tijdstip precies halverwege twee klikken die 
isochroon rond die lettergreep geplaatst zijn. Dit tijdstip kan 
worden bepaald door proefpersonen een alternerende reeks 
klikken en woorden aan te bieden, waarbij de akoestische 
beginpunten van de klik en het woord op een zodanige afstand 
gebracht moeten worden, dat een regelmatig klinkende 
(isochrone) reeks ontstaat. In figuur 5 is dit uitgebeeld; F is 
het woord en M de klik. Marcus [9] en Pompino-Marschall [13,14] 
hebben het P-centrum op deze wijze gemeten. Het is ook mogelijk 
proefpersonen met een metronoom mee te laten tellen in 
eenlettergrepige telwoorden. De plaats in het woord die 
samenvalt met de tik van het metronoom is dan het P-centrum. 
Deze opgave is voor proefpersonen volgens Pompino-Marschall 
moeilijker te volbrengen. 

t-2T 
0-

TIME 

figuur 5: meting van de P-centra in lettergrepen 

Waarmee het P-centrum fysisch correleert is onduidelijk. Zo 
meent Fowler (2] dat het P-centrum correspondeert met de timing 
van articulatorische gebaren (bijvoorbeeld het bewegen van 
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lippen of tong), die op complexe WlJZe in de spraak worden 
gecodeerd. Hierin zit een kern van waarheid, maar een bezwaar 
is dat gebleken is dat de héle lettergreep van invloed is op de 
plaats van het P-centrum en niet alleen het beginpunt van een 
of ander articulatorisch gebaar. Howell [7] is daarentegen van 
mening dat het P-centrum bepaald wordt door de temporele 
energieverdeling in de lettergreep: is de energiedichtheid aan 
het begin van de lettergreep het grootst, dan schuift het P
centrum naar voren en omgekeerd. Deze theorie wordt weer 
tegengesproken door Fowler. 

2. Het akoestische twee-factor model 

Marcus [9) introduceert ter berekening van het P-centrum het 
akoestische twee-factor model. Hierin wordt volgens hem de 
plaats van het P-centrum bepaald door de gehele lettergreep. 
Bovendien zou de plaats noch afhankelijk zijn van de eerder of 
later gepresenteerde woorden, noch van de spreker en niet 
gecorreleerd zijn aan de golfvorm of aan de plaats van de 
fysisch-akoestische klinkerinzet. 

Een eenlettergrepig woord, C1 VC 2 , is opgebouwd uit geen, 
een of meer medeklinkers, samen aangeduid met C1 , uit een 
klinker V en uit geen, een of meer medeklinkers, samen 
aangeduid met C

2 
(zie figuur 6). C

1 
is de 'syllabische inzet' 

met duur x en VC
2 

is het 'syllabische rijm' met duur y. Volgens 
Marcus zal het P-centrum een tijd P na het akoestische 
beginpunt optreden volgens: 

P = ~·x + ~·y + k { 1} 

Hierbij is k een willekeurig referentiepunt in de tijd; immers, 
P is gegeven ten opzichte van de akoestische inzet, die evenwel 
niet vast ligt ten opzichte van de tijd-as. Kiest men ~ = 0,65 
en ~ = 0,25 dan geldt bovenstaande formule volgens Marcus voor 
alle C

1
VC

2
-stimuli redelijk goed. 

P.centre 

~p ~ 
Ct V C2 

~" ..... y ,. 

figuur 6: schematische illustratie van de parameters van het 
akoestische twee-factor model 

Huggins [8) heeft getracht de verschuiving van het P-centrum 
ten gevolge van manipulaties in de duur van C

1 
te compenseren 

door C
2 

of V in duur te veranderen. Hij ontdekte dat dat 
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alleen lukt als de twee gemanipuleerde segmenten tussen twee 
elkaar opeenvolgende klinkerinzetten liggen, die beide 
segmenten direct, dus zonder een tussenliggende klinkerinzet, 
omsluiten. Dit leidde tot zijn klinkerinzettheorie: het 
belangrijkste om spraak isochroon waar te nemen is een juiste 
timing van de klinkerinzetten. Dit lijkt een konflikt op te 
leveren met het model van Marcus, dat juist het P-centrum van 
grote invloed acht op het isochroon waarnemen van spraak. Bij 
nadere beschouwing blijkt evenwel dat Huggins' theorie alleen 
een uitbreiding is naar lopende spraak. 

Eling, Marshall en van Galen [1] hebben het model van Marcus 
getest voor Nederlandse telwoorden. Het bleek te voldoen met 
nagenoeg dezelfde parameters als door Marcus opgegeven. Het 
verlengen van de pauzes tussen de telwoorden (die paarsgewijze 
in de volgorde A B A B enzovoorts werden aangeboden) heeft 
nauwelijks invloed op de plaatsen van het P-centrum. Dit wordt 
nog eens bevestigd in de dissertatie van Pompino-Marschall 
[ 14]. 

Volgens Marcus is er geen relatie tussen het P-centrum en de 
fysische klinkerinzet. Pompino-Marschall valt hem hierin bij. 
Hermes heeft daarentegen als hypothese dat P-centrum en 
klinkerinzet samenvallen, mits voor de laatste de perceptieve 
definitie gebruikt wordt, zoals eveneens door Huggins [8] 
gedaan is. Huggins voert voor deze keuze als motivatie aan dat 
de perceptieve klinkerinzet in de tijd goed bepaald is en zeer 
dicht (enkele tientallen milliseconden) bij het P-centrum ligt. 

Marcus en Pompino-Marschall gebruiken daarentegen zoals 
gezegd de fysische definitie van een klinkerinzet. Zij laten 
zien dat het P-centrum verschuift als C1 en;of vc~ in lengte 
variëert, terwijl de klinkerinzet op zijn plaats blijft. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de fysische klinkerinzet 
niét samenvalt met het P-centrum. Maar Hermes veronderstelt 
dat deze verschuivingen te maken hebben met voor- en achter
waartse maskering. De maskeerder is dan de akoestische inzet 
van C

1 
en de gemaskeerde die van VC

2 
en omgekeerd. Bij elke 

inzet is er sprake van een plotselinge toename van de luidheid 
en dat heeft adaptatie tot gevolg. In dat geval zou het P
centrum wèl kunnen samenvallen met de perceptieve klinkerinzet. 
Om dit te kunnen aantonen is het erg belangrijk een goed model 
van adaptatie te hebben, zoals het model van Meddis dat het tot 
nu toe beste model is. 

Het is zinvol een verband tussen P-centrum en klinkerinzet 
te zoeken, omdat dit het moeilijk te doorgronden P-centrum een 
psycha-akoestische interpretatie geeft. 

3. Modificaties in het akoestische twee-factor model 

Pompino-Marschall [13] heeft Marcus' akoestische twee-factor 
model getest met CV-woorden. Daarbij varieerde de duur van C

1
, 

x (zie {1}), tussen 40 en 200 ms en de duur van VC 2 , y, tussen 
100 en 260 ms. Hij constateerde dat het model in grote lijnen 
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weliswaar klopt, maar dat de volgende modificaties moeten 
worden aangebracht: 
- De plaats van het P-centrum hangt niet-lineair van x en y af, 

met andere woorden: er moeten meer parameters in formule {1} 
gestopt worden, omdat er ook niet-lineaire termen in x en y 
zijn. 
Bovendien kan de invloed van x en y op de plaats van het P
centrum niet onafhankelijk van elkaar gezien worden. Dat 
houdt in dat er ook mengtermen van x en y zijn. 
Het syllabische rijm beïnvloedt niet als één geheel de plaats 
van het P-centrum, zoals beweerd wordt door Fowler in [3). In 
plaats daarvan moet het opgesplitst worden in delen 
(bijvoorbeeld klinker en slotmedeklinker), die elk 
afzonderlijk de plaats beïnvloeden. 
De omhullende van de stimulus in het frequentiedomein is óók 
van invloed op de plaats. Dit bleek uit een experiment 
waarbij het CV-woord werd vervangen door een niet-spraak 
stimulus met dezelfde omhullende in het tijddomein, hetgeen 
leidde tot een verschuiving van de plaats van het P-centrum 
ten opzichte van die van het spraaksignaal. Dit lijkt erop te 
wijzen dat de theorie van Howell (7], die de plaats van het 
P-centrum meent te kunnen voorspellen uit slechts de 
omhullende in het tijddomein, niet correct is. Ook Cooper, 
Whalen en Fowler geven Pompino-Marschall hierin gelijk. Hun 
voornaamste bezwaar tegen Howells model is het feit dat hij 
een kwalitatief model gebruikt voor kwantitatieve 
voorspellingen. 

Dit zijn de redenen waarom Pompino-Marschall uit de theorie van 
Marcus zelf een algoritme (met bovenstaande veranderingen 
daarin verwerkt) voor het detecteren van P-centra heeft 
ontwikkeld, geïmplementeerd en getest. Het is door mij opnieuw 
geïmplementeerd in het programma POMPINO, omdat Pompino's 
programma geschreven is in een taal en vorm die niet geschikt 
is voor invoer in het computersyteem van het IPO. Daarna heb ik 
het getest met eenlettergrepige woorden. 

III. Taakomschrijving 

Mijn afstudeerproject bestaat uit drie gedeelten: 
1. Het veranderen van het klinkerinzetdetectiealgoritme VOD op 

de punten suppressie, adaptatie en filterbandschaal en -vorm 
en het daarna testen met zinnen en losse woorden. 

2. Het implementeren en testen met eenlettergrepige woorden 
van het algoritme van Pompino-Marschall. 

3. Het vergelijken van de resultaten van het algoritme van 
Pompino-Marschall met de resultaten van het gewijzigde 
klinkerinzetdetectiealgoritme om na te gaan of het P-centrum 
een relatie heeft met de perceptieve klinkerinzet. 
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HOOFDSTUK 1: WIJZIGINGEN IN HET KLINKERINZETDETECTIEALGORITME 

In dit hoofdstuk zullen de in de inleiding kort aangeduide 
wijzigingen zoals die in het programma MOVODA zijn doorgevoerd, 
aan de orde komen. Daarna zullen de met dit programma behaalde 
resultaten in hoofdstuk 2 besproken worden. 

1. Suppressie 

Gelijktijdige suppressie kan eenvoudig gesimuleerd worden 
door minus de tweede afgeleide naar de frequentie van het 
excitatiepatroon te nemen. Dit kan aannemelijk gemaakt worden 
door te bedenken dat min de tweede afgeleide een piek hoger en 
smaller maakt (versterkt als het ware) en piekjes in de buurt 
van de grote piek onderdrukt. Dat komt ongeveer overeen met het 
mechanisme van suppressie. De klinkersterkte wordt dan berekend 
door in de aldus ontstane functie de relatieve maxima op te 
tellen, in plaats van summatie van de verschillen tussen 
opeenvolgende relatieve extrema in het excitatiepatroon, zoals 
in VOD. In appendix 1 is aangegeven hoe men de tweede afgeleide 
discreet berekent. 

In figuur 7 zijn 4 voorbeelden gegeven van gelijktijdige 
suppressie (simultane maskering). Steeds ZlJn de activatie
patronen van twee pure tonen A en B gegeven. In (a) liggen de 
centrumfrequenties van A en B ver uit elkaar: er is nauwelijks 
maskering. In (b) is dat wel het geval. In (c) is te zien dat 
een hoogfrequente toon B een laagfrequente toon A makkelijker 
maskeert, dan andersom (d). Dat komt door de asymmetrie van het 
activatiepatroon. 

Voorwaartse maskering wordt in het model van Meddis 
gesimuleerd, simulatie van achterwaartse maskering ontbreekt in 
dat model. 

Highfrcqu~ 

(a) ~ 

Low frcquenc:y 

Oval 
window A 8 

(b) '/ ~ 

(c) ~ '-
(d) ~ ' . 

figuur 7: voorbeelden van gelijktijdige suppressie 
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2. De E-schaal en het RoEx-filter 

De overweging om een nieuwe frequentieschaal in te voeren is 
gebaseerd op het feit dat de twee bestaande schalen, de 
lineaire Hertz-schaal en de logaritmische Hertz-schaal voor 
muzikale toepassingen, niet in overeenstemming zijn met 
bepaalde psycha-akoestische meetgegevens. In de psycha
akoestiek blijkt een frequentieschaal die gebaseerd is op het 
frequentie-oplossend vermogen van het oor meer voorspellende 
waarde te hebben. Deze schaal wordt de hieronder 
geïntroduceerde E-schaal. In het programma VOD zijn een 
logaritmische frequentieschaal en een Gaussisch filter gebruikt 
als eerste benadering van de E-schaal respectievelijk het 
gehoorfilter. 

De breedte (in Hz) van het gehoorfilter is afhankelijk van zijn 
centrumfrequentie. Deze breedte wordt in dit geval ook wel 
uitgedrukt in de ERB (Equivalente Rechthoekige Bandbreedte). 
Dit is de bandbreedte die een blokvormig filter zou hebben met 
dezelfde oppervlakte als de werkelijke filtervorm. Deze ERB als 
functie van de centrumfrequentie f (in kHz) is door Moore & 
Glasberg [11] experimenteel bepaald:c 

ERB = 6,23•f 2 + 93,39•f + 28,52 Hz c c 

1000 

":: 500 

= 
~ 

v 
j .., 
:i 200 

111 .. • '5 
a 
; 100 ... 
u • a: 
ë 
.; 50 

. l: 
::0 
'17 
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ERB = 6.23f 2+ 93.39f + 28.52 Hz 
( f in kHzl 

e FIDELL et al (1983) 

A. SHAILER & MOORE (1983) 

0 HOUTGAST ( 1977) 

0 PATTERSON (1978) 

C PATTERSON el al (1982) 

6 WEBER (1977) 

.. 
20~------~~------~~------~------~~------~~------~ 

0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 
Center Frequency, kHz 

figuur 8: de ERB als functie van de centrumfrequentie 

{2} 

De gehoorfiltervorm kan gemeten worden door de zogenaamde 
'notch-noise' methode van Pattersen [12]. Daarbij wordt witte 
ruis gebruikt waaruit een scherpe band gefilterd is, die 
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symmetrisch gelegen is rond de centrumfrequentie van het te 
meten gehoorfilter (zie figuur 9). Deze 'ingekeepte' ruis 
maskeert een enkelvoudige sinusoïdale toon met een frequentie 
gelijk aan de centrumfrequentie. Door nu de inkeping in breedte 
te variëren is met behulp van een meting van het vermogen bij 
de gehoordrempel de filtervorm te bepalen . 

._., ____ __,1-6· -1-6· ~r------
NOISE NOISE 

p 

(Cl 

figuur 9: notch-noise meetmethode 

Deze meetmethode is uitgevoerd door Pattersen [12]. Hij 
onderscheidt drie zogenaamde 'rounded exponential'- of kortweg 
RoEx-filters die de vorm van het gehoorfilter op een 
frequentieschaal beschrijven. Het RoEx(p,w,t)-filter bevat drie 
parameters, terwijl het RoEx(p)-filter er slechts één bevat. 
Het verschil tussen deze twee is gering, derhalve is het 
RoEx(p)-filter om ZlJn eenvoud gebruikt in het programma 
MOVODA. Bovendien geldt voor dit filter dat ERB/f exact 
gelijk is aan 4/p; dit is gebruikt in {5} om de relatiectussen 
p en f af te leiden. Voorwaarde is wel dat de stimulus niet te 
sterk cmag ZlJn, aangezien anders de filtervorm te zeer 
verandert; de flanken van de filtervorm worden dan niet meer zo 
goed beschreven. De beschrijving van het RoEx(p)-filter voor 
0,1 ~ fc ~ 6,5 kHz luidt: 

W(g) = (1 + pg) e-pg { 3 } 

IJ- fel 
g= 

fc 
en {4} 

4/e 
p= --------~~-------

6, 23ft+ 93, 39/e + 28,52 
(Je in kHz) {5} 
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figuur 10: RoEx(p)-fi1tervorm 

De haarcellen op het uiteinde van het basilair membraan dat aan 
het ovale venster vastzit is het gevoeligst voor hoge 
frequenties, die op het andere uiteinde voor lage frequenties. 
Dat betekent dat de centrumfrequenties van de filters in die 
richting lopen van hoog naar laag en wel van zo'n 20 kHz naar 
25 Hz. Maar hoe is nu het verloop van de centrumfrequentie als 
functie van de afgelegde afstand langs het basilair membraan? 
Het is gebleken dat de bandbreedte van elk filter, gemeten in 
millimeters langs het membraan, bij benadering steeds even 
groot is, ongeacht de centrumfrequentie. Omdat de bandbreedte 
in Hz wèl een functie is van de centrumfrequentie, ligt deze f 
als functie van de afstand vast en wel met behulp van de ERB~ 
functie {2}. 

Om bovenstaande reden kan een nieuwe frequentieschaal 
ingevoerd worden, die het verloop van de centrumfrequentie 
langs het basilair membraan als basis heeft. Dit is de 
zogenaamde E-schaal. Deze E staat voor eenheden van de 
filterbandbreedte. Dat is op het volgende gebaseerd. Legt men 
op het basilair membraan precies aaneengesloten en genummerd 
vanaf 1 filterbanden (elk zoals gezegd met eenzelfde breedte in 
mm), dan correspondeert elk met een bepaalde centrumfrequentie. 
zet men in een grafiek nu horizontaal die centrumfrequentie uit 
en verticaal het nummer van de bijbehorende filterband, zoals 
in figuur 11, dan is op die manier een bemonstering gegeven van 
de zogenaamde 'E-rate', die voor 0,1 ~ fc ~ 6,5 kHz (fc in kHz) 
als functie heeft (zie Moore [11]): 

Ie +0,312) 
E = 11, 17ln( Ie + 14, 675 + 43,0 (ie in kHz) { 6 } 
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figuur 11: de E-rate als functie van de centrumfrequentie 

Als men meet in E's in plaats van in Hz, heeft dat onder andere 
als voordeel dat de vorm van het gehoorfilter onafhankelijk is 
van de centrumfrequentie. Gelijke afstanden op de E-schaal 
komen overeen met gelijke afstanden op het basilair membraan. 
Dit is toegepast in het programma MOVODA. 

3. Het model van Meddis 

Het model van Meddis beoogt een kwantitatief beeld te geven van 
adaptatie in de cochlea. Het is gebaseerd op de afgifte van 
transmittervloeistof vanuit haarcellen. Een schematische 
weergave van een haarcel en het uiteinde van een zenuwvezel is 
gegeven in figuur 12. Ten gevolge van het activatiepatroon op 
het basilair membraan worden de haarcellen heen en weer 
bewogen. De onderkant van een haarcel is gevuld met 
transmittervloeistof, die door een membraan met variabele 
permeabiliteit kan weglekken. Dat geschiedt bij de buiging van 
de haarcel naar één bepaalde kant en wel hoe intenser het 
geluid, des te meer afscheiding. De permeabiliteit is dan 
namelijk groter. De vuurkans van het tegenoverliggende zenuw
vezeluiteinde is nu recht evenredig met de hoeveelheid 
vloeistof in de synaptische spleet. 
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figuur 12: haarcel met synaptische spleet 

Neem nu aan dat een haarcel een hoeveelheid q(t) aan 
transmittervloeistof bevat. De permeabiliteit k(t) hangt met de 
akoestische intensiteit S(t) samen volgens: 

k(t) = g · [s(t) +A] 
s(t) +A+ B 

k(t) = 0 

als S(t) > A {7} 

als S(t) <A 

met A = 5, B = 300 en g = 2000. Parameter A geeft de spontane 
activiteit weer, dit is de vuurfrequentie van een zenuwvezel 
als er geen stimulus wordt aangeboden. In figuur 13 is de 
permeabiliteitsfunctie getekend. De hoeveelheid transmitter
vloeistof die aan de spleet wordt afgegeven bedraagt 
k(t)·q(t)·dt. Het model voorziet in de aanmaak van weggelekte 
vloeistof met een fabricagesnelheid ter grootte van y•(1-q(t)). 
De hoeveelheid vloeistof in de synaptische spleet is c(t). 
Daarvan wordt continue de hoeveelheid r•c(t)•dt teruggevoerd 
naar de haarcel om later opnieuw te kunnen worden gebruikt. De 
hoeveelheid l·c(t)·dt gaat daarentegen verloren. De hoeveelheid 
tijdelijk opgeslagen vloeistof bedraagt w(t). De herwonnen 
vloeistof is namelijk niet onmiddelijk beschikbaar voor 
gebruik. De afvoersnelheid van de opslagplaats naar de haarcel 
is recht evenredig met w(t). 
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figuur 13: de permeabiliteitsfunctie k[s] 

Het bovenstaande is nu in drie gekoppelde differentiaal
vergelijkingen weer te geven: 

dq/dt = y·(1-q(t)) + x•w(t)- k(t)·q(t) 

dc/dt = k(t)·q(t)- c(t)·(l+r) 

dw/dt = r·c(t) - x·w(t) 

{ 8 } 

{9} 

{10} 

met x = 66,3, 
meest recente 
experimenteren 
figuur 14. 

y = 5,05, 1 = 2500, r = 6580 en dt = 50 ps. Deze 
waarden ZlJn door Meddis zelf na veel 

bepaald. Het model is schematisch weergegeven in 

De beginvoorwaarden zijn: 

1. S(t) = 0 als t ~ 0 

2. k(t) = g·a / (A+ B) als t ~ 0 

3. dq/dt = dc/dt = dw/dt = 0 als t ~ 0 
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Uit deze voorwaarden volgt, dat: 

y • (r + l) 
q(O) = k(O) ·l + y · (r + l) {11} 

k(O) · y c( 0) - __ ..:._.:___:...,.._~ 
- k(O) ·l + y · (r + l) 

{12} 

r · k(O) • y 
w ( 0) - ---=~:--:-..;........;.._--::-----::~ 

- x· [k(O) ·l + y · (r + l)] {13} 
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figuur 14: schematische weergave van het model van Meddis 

In figuur 15 is een voorbeeld te zien van de werking van het 
model van Meddis zoals dat in het programma MOVODA in een 
subroutine is gesimuleerd. De ingang van de betreffende 
subroutine is de klinkersterkte als functie van de tijd 
(bovenste kader), de uitgang bestaat uit de vuurfrequentie van 
een hypothetische gehoorzenuwvezel als functie van de tijd 
(onderste kader). De verhouding tussen de groottes van de 
klinkersterkte en de vuurfrequentie is op elk moment 
willekeurig. Het resultaat van het toepassen van het model van 
Meddis op de klinkersterkte zal worden aangeduid met 
'geadapateerde klinkersterkte' en is dus rechtevenredig met de 
vuurfrequentie van een gehoorzenuwvezel als functie van de 
tijd. 
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klinkersterkte tijd ---> 

geadapteerde klinkersterkte 

figuur 15: in- en uitgang van het model van Meddis 

Meddis [10] is niet de eerste die een kwantitatief model voor 
adaptatie in de cochlea heeft ontwikkeld. Eerdere modellen, 
zoals die van Schröder-Hall, hielden echter geen rekening met 
de terugname van transmittervloeistof in de haarcel. Bovendien 
heeft dit model maar één reservoir met een variabele 
permeabiliteit, in tegenstelling tot primitievere modellen, 
zoals het model van Smith en Brachman, dat er maar liefst 512 
op na houdt, waarbij elk reservoir steeds dezelfde hoeveelheid 
vloeistof afgeeft. Vroegere modellen hadden, in tegenstelling 
tot het model van Meddis, voorts moeite met korte toonpulsen en 
raakten voortijdig uit hun transmittervloeistof bij lang 
aangehouden stimuli. 

Het model van Meddis gaat uit van aanmaak, hergebruik, 
opslag en verlies van transmittervloeistof en is daarmee in 
staat de tot nu toe beste beschrijving te geven van adaptatie 
in de cochlea. Meddis plaatst wel drie kanttekeningen: 
- Er is sprake van een te hoge gevoeligheid van de eerste piek 

in de adaptatiefunctie (zie figuur 4) ten opzichte van het 
niveau van adaptatie gedurende de eerste 10 ms van het 
adaptatieproces. Dit kan wellicht opgelost worden door 
meerdere loospunten of variabele volumereservoirs voor de 
transmittervloeistof in het model te introduceren. 

- Het herstel van de mogelijkheid om te reageren op een nieuwe 
stimulus die volgt op een intens maskerende stimulus vertoont 
belangrijke verschillen met experimentele resultaten. Dit kan 
misschien opgelost worden door het aanbrengen van een tussen
reservoir tussen het aanmaakpunt van transmittervloeistof 
('factory') en de opslagplaats ('reprocessing store'), zodat 
de vloeistof niet te snel volledig wordt geloosd. 

- In het model wordt geen rekening gehouden met achterwaartse 
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maskering. 

4. Programmaparameters 

Bij het uitvoeren van een klinkerinzetdetectiealgoritme kunnen 
twee soorten fouten ontstaan: loze detecties en gemiste 
inzetten. In het eerste geval geeft het algoritme aan dat 
ergens een klinkerinzet aanwezig is, terwijl deze er niet is 
volgens perceptieve criteria. In het tweede geval is het 
andersom: er is een klinkerinzet, maar deze wordt niet 
opgemerkt door het algoritme. 

Het probleem is nu dat het aantal van deze twee fouten niet 
los van elkaar geminimaliseerd kan worden: het verminderen van 
het ene aantal gaat ten koste van een vermeerdering van het 
andere. Dat hangt samen met het feit dat de grens bij een 
bepaald fenomeen dat als criterium dient voor de bepaling of er 
een klinkerinzet is of niet (bijvoorbeeld een snelle toename in 
de klinkersterkte), niet scherp te trekken is (immers: hoe snel 
is een 'snelle' toename?). Boven deze grens wordt een kandidaat 
als klinkerinzet aangemerkt, daaronder verworpen, maar het is 
mogelijk dat een kandidaat ten onrechte wordt verworpen en 
omgekeerd. 

In het programma MOVODA zijn nu een aantal programma
parameters aangebracht, die er voor moeten zorgen dat correcte 
klinkerinzetten (signaal) en loze detecties (ruis) zo goed 
mogelijk onderscheiden worden. Dit is dus een scheidings
probleem van signaal en ruis, hetgeen inhoudt dat er een 
compromis moet worden gevonden, dat bepaald kan worden met 
behulp van de zogenaamde Receiver Operating Characteristic. In 
figuur 16 is een voorbeeld gegeven van zo'n curve. Deze curve 
wordt in dit geval gevonden door horizontaal het percentage 
loze detecties en verticaal het percentage correct gemeten 
inzetten uit te zetten. Beide percentages zijn berekend ten 
opzichte van het totaal aantal correcte klinkerinzetten. Het 
punt dat het dichtst bij de linkerbovenhoek ligt, geeft de 
parameter aan die het beste compromis oplevert. 

Een gemeten inzet wordt als correct aangemerkt indien de tijd
afstand tussen deze inzet en de perceptieve inzet niet meer dan 
70 ms bedraagt. Dit is weliswaar tolerant (sommige klinkers 
duren niet eens 70 ms), maar Hermes [5) heeft in zijn artikel 
hetzelfde criterium gebruikt. Daardoor moet ook nu dit 
criterium worden aangehouden om een vergelijking te kunnen 
maken. Hermes' motivatie voor de keuze van dit criterium lag in 
het feit dat het kruis-coïncidentie histogram een natuurlijke 
spreiding vertoonde. Het afkappen van verschillen kleiner dan 
70 ms zou een afgeknotte verdeling geven. 
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figuur 16: voorbeeld van een ROC-curve 

De parameters zullen nu onder de loep worden genomen. Om de 
invoering of verandering van een aantal van hen te motiveren is 
het noodzakelijk gebruik te maken van resultaten uit hoofdstuk 
2. Kandidaten voor een klinkerinzet zijn die waarden in de 
geadapteerde klinkersterkte, die groter zijn dan alle andere 
waarden binnen het interval ter lengte van 20 ms voor en achter 
de kandidaat. 

1. Om een klinkerinzet te worden moet een kandidaat onder 
andere aan de eis voldoen dat in het interval ter lengte 
10·crit1 ms voor en na hem geen andere kandidaten aanwezig 
zijn. Deze eis bleek proefondervindelijk het beste compromis 
te zijn: geen klinkerinzet in het interval 
[-10·crit1,10•crit1] is een te zwakke eis en geen grotere 
waarde in dat interval een te strenge. Het is duidelijk dat 
een vergroting van crit1 minder loze detecties zal toelaten, 
maar ook zorgt voor meer gemiste klinkerinzetten en 
omgekeerd. 

2. Kandidaten moeten nog aan een tweede eis voldoen om klinker
inzet te worden: hun hoogte moet tenminste een fractie crit2 
van het absolute maximum van de geadapteerde klinkersterkte, 
bepaald over de hele zin of het hele woord, zijn. 

De twee bovenstaande criteria zijn 
programma VOD. Klakkeloos toepassen 

ook te vinden in het 
in het programma MOVODA 
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gaf geen bevredigend resultaat: er waren veel meer loze 
detecties dan in VOD. Dit is mlJns inziens te wijten aan de 
vorm van de permeabiliteit k[s] die de invloed van een relatief 
kleine klinkersterkte overdrijft. Dat ligt aan het feit dat 
k[s] werkt als een soort versterkings-karakteristiek in het s
domein: kleine intensiteiten s(t) leveren een kleinere 
permeabiliteit op dan grotere intensiteiten en dus een lagere 
vuurkans van de zenuwvezel. Daarom is besloten de parameters A 
en B in formule {7} te variëren. 

3. Parameter A legt een drempel aan in k[s], zodat een klinker
sterkte kleiner dan -A een impermeabele celwand ontmoet en 
dus niet meetelt. 

4. Parameter B zorgt ervoor dat de 
k[s] naar s monotoon minder 
minder bol is. Dit verkleint de 
sterkten ten opzichte van grote. 

afgeleide van de functie 
sterk dalend, dus k[s] zelf 
invloed van kleine klinker-

Figuur 17 geeft een indruk van de mate van invloed van deze 
wijzigingen. Daarbij geeft kromme 1 het verloop van de 
oorspronkelijke k[s] weer, dus met A= 5 en B = 300. Kromme 2 
heeft als parameter-instellingen A = -30 en B = 300 en kromme 
3: A = -30 en B = 700. Van de wijziging in B is een kleinere 
verbetering te verwachten dan van die in A. 

0 100 500 s(t) --> 

figuur 17: de invloed van de wijziging van A en B in k[s] 

Ondanks het optimaliseren van A en B bleef het aantal loze 
detecties ten opzichte van de resultaten van VOD nog steeds te 
hoog. Bovendien was het aantal gemiste detecties gestegen. 
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Daarom werd de vorm van k[s] veranderd in een arctangens, omdat 
deze voor lage s(t) hol is (dat wil zeggen dat de afgeleide van 
k[s] naar s daar monotoon stijgend is) in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke functie die nooit hol was. Een holle k[s] 
reduceert de invloed van kleine klinkersterkten nog sterker dan 
een bolle. De preciese functie is: 

k[s] = a·{arctan[g·(s- b)] - arctan[-g•b]} {14} 

Hierin is k de permeabiliteit, s de klinkersterkte en a een 
evenredigheidsconstante ter grootte 500. De keuze voor a is 
zodanig dat k ruwweg varieert over zijn dynamische bereik als s 
varieert tussen zijn onder- en bovengrens, die bepaald ZlJn 
over alle gebruikte zinnen en losse woorden. De overige twee 
parameters zijn gevarieerd en liggen dus nog niet vast: 
5. de gewichtsfactor g die de steilheid van k bepaalt en 
6. term b die de plaats van het buigpunt ten opzichte van de s

as vastlegt. · 

In figuur 18 zijn de oorspronkelijke (kromme 1 met A a -30 en B 
= 700) en de arctangensvormige (kromme 2 met g = 0,005 en b = 
300) permeabiliteitsfuncties geschetst op gelijke schaal, zodat 
het verschil in vorm duidelijk uitkomt. 

1 

~ 

\ k[s1 
I 

0 100 500 s(t) --> 

figuur 18: oorspronkelijke en arctangensvormige k[s] 

Een functieverandering in k(s] gaf een verbetering, maar 
leverde nog steeds een slechter resultaat op dan het programma 
VOD. Kennelijk voldoet het model van Meddis niet zo goed, en 
daar is verder niets meer aan te doen, omdat het variëren van 



29 

k[s] de enige mogelijkheid is om het model op een doorzichtige 
WlJZe te WlJZlgen. Aan de vorm van de differentiaal
vergelijkingen kan beter niet gesleuteld worden, daar deze 
essentieel voor het model is. Verandering impliceert immers een 
nieuw model van adaptatie. Wat de coëfficienten x, y, 1 en r 
betreft: daaraan heeft Meddis zelf genoeg onderzoek gedaan. 
Daarom werd het nuttig geacht de geadapteerde klinkersterkte 
verder te bewerken om op deze wijze met name het aantal loze 
detecties te drukken. Er werden twee nieuwe parameters 
ingevoerd. 

7. Op de eerste plaats is het noodzakelijk kleine pieken in de 
geadapteerde klinkersterkte, die vaak ten onrechte als 
klinkerinzet worden aangemerkt, weg te werken. Dat geschiedt 
door van de geadapteerde klinkersterkte een niveau af te 
trekken, dat voor alle zinnen gelijk is. waarden die daarna 
negatief uitkomen, worden nul gesteld. Wanneer zo'n piek 
namelijk niet op een klinkerinzet duidt, ligt hij meestal 
beneden het niveau van adaptatie. Dit is geïllustreerd in 
figuur 19 (bovenste plaatje: N = 0, onderste plaatje: N = 
0,1). Dit niveau N komt dan ook min of meer overeen met het 
over alle files gemiddelde niveau van adaptatie waarop de 
vuurkans terugvalt na korte termijn adaptatie. 

8. Alleen dié kandidaten kunnen als klinkerinzet worden 
aangemerkt, die niet alleen groot zijn, maar ook voldoende 
abrupt optreden, dat wil zeggen dat het verschil met direct 
voorafgaande waarden eveneens groot is. Immers, het model 
van Meddis voorspelt dat een plotselinge verhoging van de 
klinkersterkte een piek in de vuurfrequentie oplevert en dat 
een kleine verhoging in de klinkersterkte vlak daarná voor 
een veel minder hoge piek in de vuurfrequentie zorgt. Deze 
kleine pieken, die absoluut wel groot kunnen zijn, maar 
relatief niet, representeren zelden klinkerinzetten en 
dienen dus als kandidaat te worden geschrapt. 

Een extra reductie van het aantal loze detecties is nu 
mogelijk door het invoeren van een parameter S die nagaat of 
het verschil tussen de kandidaat en de waarde van de 
geadapteerde klinkersterkte 20 ms eerder groot genoeg is. 
Dat verschil wordt vergeleken met een bepaalde fractie van 
het absolute maximum van de geadapteerde klinkersterkte, 
gemeten over alle gebruikte files, welke 0,01 bedraagt. 
Proefondervindelijk bleek de vergelijking met de waarde 20 
ms eerder beter te werken dan met de waarde 10 ms voor de 
kandidaat. 

Parameter crit2 komt nu te vervallen, omdat ZlJn rol is 
overgenomen door N. Immers, door het aanleggen van een niveau 
werden alle waarden die kleiner waren al buiten beschouwing 
gelaten (nul gemaakt), net zoals voorheen waarden kleiner dan 
crit2 niet verder werden onderzocht. 
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geadapteerde klinkersterkte N • 0 tijd --> 

geadapteerde klinkersterkte N • 0,1 tijd --> 

figuur 19: aanleg van een niveau N van adaptatie 

De optimale parameters zijn verkregen op iteratieve wijze: 
eerst werd een schatting gemaakt van alle parameters, 
vervolgens werd telkens één parameter geoptimaliseerd en 
tenslotte werd elke parameter nog een keer geoptimaliseerd 
terwijl de overige parameters aangepast waren aan hun eerste 
optimalisatie. Deze procedure is noodzakelijk omdat onbekend is 
of een parameter wordt beïnvloed door een andere. Geen enkele 
behoefde evenwel voor een tweede maal gecorrigeerd te worden. 
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN EN EVALUATIE VAN HET GEWIJZIGDE 
KLINKERINZETDETECTIEALGORITME 

1. Zinnen 

Voor het optimaliseren voor zinnen van de in hoofdstuk 1 
genoemde acht parameters zijn 28 zinnen gebruikt met in totaal 
380 klinkerinzetten. Deze zijn weergegeven in appendix 3.3. In 
de vierde en vijfde kolom van tabel 1 is de optimale instelling 
voor elke parameter gegeven benevens het percentage loze en 
gemiste inzetten. In de tweede kolom zijn de resultaten van VOD 
te zien. In de derde kolom zijn de niet-optimale parameter
waarden weergegeven. Deze zijn (op A en B na) gelijk aan de 
instellingen in het programma VOD. 

Er ZlJn twee modellen getest: het oorspronkelijke en het 
gemodificeerde model van Meddis. Bij dit laatste is de vorm van 
de permeabiliteitsfunctie k[s) in een arctangens veranderd (zie 
vorige hoofdstuk). Uit de percentages lozen en gemisten blijkt, 
dat het programma MOVODA zonder een verandering in de 
parameters van k[s] en zonder de invoering van de parameters N 
en S veel te veel loze detecties vertoont. Toch blijven de 
resultaten na het doorvoeren van de veranderingen nog steeds 
achter bij die van VOD. Er is een verschil tussen het oude en 
gemodificeerde model; de laatste is volgens verwachting iets 
beter; daarom is in het vervolg steeds met dit model gewerkt. 

parameter 
crit1 
crit2 
A 
B 
g 
b 
N 
s 
LOOS 
GEMIST 

VOD 
8 
0,01 

2,9 % 
8,2 % 

1 ) opt. 2 ) 

8 7 
0,01 
5 -30 
300 700 

0,0 0,1 
0,0 0,03 
35,8 % 3,8 % 
3,9 % 9,5 % 

tabel 1: optimale instellingen voor zinnen 

t 3 ) op . 
7 

0,005 
300 
0,1 
0,03 
3,6 % 
9,3 % 

1
) oorspronkelijke, niet-optimale instellingen van MOVODA 

2
) oorspronkelijke k[s] ) k[s] arctangens-vormig 

Om de mate van invloed van de achtereenvolgende optimalisaties 
van diverse parameters op het aantal loze en gemiste detecties 
kwantitatief te illustreren is tabel 2 gemaakt; crit1 is steeds 
7 . 



crit2 
0,01 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

A 
5 
5 
-30 
-30 

B 
300 
300 
300 
700 

g 

0,005 
0,005 
0,005 

tabel 2: vergelijkingstabel 
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b 

300 
300 
300 

N s Loos Gemist 
0,0 0,0 36,2 3,4 
0,0 0,0 35,3 3,4 
0,0 0,0 8,3 11,6 
0,0 0,0 8,3 10,7 
0,0 0,0 7,3 8,9 
0,1 0,0 3,8 9,2 
0,1 0,03 3,6 9,3 

Bij het achtereenvolgend optimaliseren van parameters voor 
zinnen (de optimalisatie voor losse woorden staat in paragraaf 
2) is het volgende op te merken: 
- Parameter critl kon voor de optimalisatie al op minstens 5 

gezet worden, omdat de klinkerinzetten op twee na allemaal op 
een onderlinge afstand van tenminste 60 ms staan. Zeven 
blijkt optimaal te zijn. 
De correctie in crit2 is gering en van geringe invloed op de 
reductie van het aantal loze detecties. 
Een hoog aantal loze detecties is onvermijdelijk als er 
rekening wordt gehouden met de spontane activiteit van een 
haarcel, omdat dan zelfs negatieve waarden van de akoestische 
intensiteit s(t) een doorlaatbare celwand kunnen opleveren 
(zie figuur 13). Mijn voorstel is nu de simulatie van 
spontane activiteit noodgedwongen te verlaten door A de 
functie van drempelwaarde te geven, teneinde kleine waarden 
van s(t) niet mee te laten tellen. De invloed van A op de 
reductie van het aantal lozen is dan inderdaad groot. 
De correctie in B is zoals verwacht van geringe invloed op de 
vorm van k[s] en dus op de reductie van het aantal gemiste 
inzetten. 

Nu wordt overgestapt op een andere vorm voor k[s]. Dat 
reduceert het aantal loze en gemiste wel, maar onvoldoende. Nu 
moeten de parameters N en S ingevoerd en crit2 weggelaten 
worden. 
- Het niet meetellen van waarden van de geadapteerde klinker

sterkte die kleiner zijn dan 10 % van haar globaal maximum is 
van grote invloed op de reductie van het aantal lozen. Het 
aantal gemisten stijgt in ruil daarvoor aanvaardbaar. 
De invloed van parameter s op een verdere reductie van het 
aantal loze is gering, bovendien stijgt het aantal gemiste 
iets. Hij kan daarom beter nul worden gesteld. 

De in de vijfde kolom van tabel 1 gegeven waarden ZlJn de best 
haalbare; daarom worden zij als eindresultaat beschouwd. In 
tabel 3 en figuur 20 zijn de waarden voor een kruis
coïncidentie histogram van dit eindresultaat gegeven. DF geeft 
aan hoeveel milliseconden de gemeten klinkerinzet van de 
bijbehorende correcte klinkerinzet afwijkt. Een minteken wil 
zeggen dat de gemeten inzet vóór de correcte komt en omgekeerd. 



33 

DF aantal 12erc. DF aantal 12erc. 
-40 6 1,6 +10 78 20,5 
-30 4 1,1 +20 33 8,7 
-20 23 6,1 +30 8 2,1 
-10 50 13,2 +40 7 1,8 

0 130 34,2 +50 6 1,4 
TOTAAL: aantal = 345, percentage - 90,7 

tabel 3: kruis-coïncidentie histogram van zinnen 

Uit tabel 3 blijkt dat 82,7 % van de gemeten klinkerinzetten 
werd bepaald met een precisie van 20 ms of beter. De gemiddelde 
afwijking tussen gemeten en correcte klinkerinzet is 2,7 ± 0,8 
ms. Er is dus een lichte neiging tot het te laat detecteren van 
klinkerinzetten. De voornaamste reden voor afwijkingen van 30 
ms of meer ligt aan het aanwezig zijn van een glottale stop, 
een stemhebbende /h/ of een halfklinker, wat ervoor zorgt dat 
een klinkerinzet niet nauwkeurig bepaald kan worden. 
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figuur 20: kruis-coïncidentie histogram van zinnen 

Analyseert men het aantal loze detecties, dan verkrijgt men 
tabel 4. 



type 
voor ;r; 
voor /1/ en nasalen 
voor halfklinkers 1 

) 

in klinkers en diftongen 2
) 

in of voor /x/ 
overig 
TOTAAL: 

34 

perc. 
1,0 
0,5 
0,7 
0,2 
0,8 
0,4 
3,6 

tabel 4: analyse van de loze detecties in zinnen 
I) in het nederlands zijn dat: /h/, /j/ en /W/ 
2

) de jou;, ;ui/ en ;ei/ zijn voorbeelden van een diftong 

Duidelijk blijkt dat de veel voorkomende rollende /r/ het 
vaakst voor loze detecties zorgt. Ook de harde /x/ geeft vaak 
problemen. Beide hebben kennelijk klinkerachtige eigenschappen. 
Lang aangehouden klinkers kunnen aanleiding geven tot loze 
detecties. Diftongen laten een verschuiving zien in de 
formanten en dat is voor het algoritme aanleiding twee 
afzonderlijke klinkerinzetten aan te geven. Overigens blijkt 
het vaak zo te zijn dat in vloeiende spraak een dubbelklinker 
wordt uitgesproken als een diftong, terwijl in losse woorden 
precies het tegenovergestelde gebeurt. 

Eenzelfde soort analyse kan men geven voor de gemiste inzetten. 
Uit tabel 5 blijkt dat de frequent achteloos gearticuleerde 
'sjwa' verreweg het vaakst voor gemiste detecties zorgt. Een 
voorbeeld van hoe het in de tabel eerstgenoemde type ontstaat, 
is het woord 'breed'. Daarbij wordt een inzet gemeten voor de 
rollende /r/ in plaats van voor de de je:j; aldus ontstaat een 
loze èn een gemiste inzet. Dubbelklinkers, die in het test
materiaal overigens niet zo vaak voor komen, kunnen voor 
problemen zorgen omdat in het Nederlands tussen de twee 
klinkers vaak een halfklinker wordt gezet ('musejum'). Er 
moeten dan twee inzetten gemeten worden, maar dat gebeurt niet 
als hun afstand kleiner dan crit1 is. 

type 
voor klinker + /r/ 
na /r/ 
in dubbelklinkers 1 ) 

voor 'sj~a' 
overig 
TOTAAL: 

perc. 
0,9 
0,4 
0,1 
4,8 
3,1 
9,3 

tabel 5: analyse van de gemiste inzetten in zinnen 
I) de klank je/+/u/ in 'museum' is een voorbeeld hiervan 

2. Losse woorden 

Bij het testen van het programma MOVODA voor losse woorden 
zijn 247 woorden gebruikt met in totaal 560 klinkerinzetten; ze 
staan in appendix 3.1 en 3.2. De inzetten zijn echter niet 
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bepaald met behulp van de 'poort'-techniek, maar met het 
programma VOD, omdat de eerste methode teveel werk zou 
opleveren. Eventuele loze of gemiste detecties zijn daarna 
door Hermes met de hand gecorrigeerd. 

De optimale instellingen van de parameters zijn hetzelfde 
als die bij zinnen, met uitzondering van crit1. Het blijkt 
namelijk dat over het algemeen de onderlinge afstand tussen 
twee opeenvolgende klinkerinzetten in de zinnen kleiner is dan 
in de losse woorden. Het afstandscriterium crit1 blijkt voor de 
optimalisatie al op 11 of 12 gezet te kunnen worden, ook al 
omdat de woorden beter gearticuleerd zijn. Uiteindelijk blijkt 
crit1 = 12 optimaal te zijn. De bij tabel 2 gemaakte 
opmerkingen blijven geldig. 

Bij optimale parameters ZlJn er 40 loze detecties oftewel 
7,1 procent. Er zijn 26 inzetten gemist; dit is 4,6 procent. 
Uit tabel 6 blijkt dat 88,8 % van de gemeten inzetten binnen 20 
ms nauwkeurig zijn bepaald. In overeenstemming met eerdere 
resultaten van het programma VOD blijkt dat er ten opzichte van 
zinnen minder inzetten worden gemist; wel stijgt het aantal 
loze detecties licht. 

In tabel 6 en figuur 21 zijn de waarden van het kruis
coïncidentie histogram te zien. Wat opvalt is een sterke 
verschuiving van de quasi-Gaussische verdeling naar links: 
MOVODA heeft de neiging inzetten bij losse woorden te vroeg te 
meten. Dat blijkt ook uit de gemiddelde afwijking tussen 
gemeten en correcte klinkerinzet: deze is -6,2 ± 0,6 ms. Dit 
staat lijnrecht tegenover de positieve gemiddelde afwijking bij 
zinnen. De reden hiervoor ligt misschien in het feit dat de 
losse woorden beter gearticuleerd worden dan de zinnen. 
Daardoor laten de losse woorden snellere en eerdere stijgingen 
in de geadapteerde klinkersterkte zien, hetgeen weer leidt tot 
een systematisch te vroeg gemeten inzet. 

DF aantal Eerc. DF aantal Eerc. 
-70 2 0,4 -10 198 35,4 
-60 3 0,5 0 188 33,6 
-50 9 1,6 +10 65 11,6 
-40 9 1,6 +20 8 1,4 
-30 11 2,0 +30 3 0,5 
-20 38 6,8 
TOTAAL: aantal = 534, percentage = 95,4 

tabel 6: kruis-coïncidentie histogram van losse woorden 
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figuur 21: kruis-coïncidentie histogram van losse woorden 

In de tabellen 7 en 8 is een analyse te zien van de loze en 
gemiste detecties. Opvallend is nu dat niet meer de /r/ het 
hoogste percentage loze detecties veroorzaakt. Kennelijk heeft 
de spreker een niet zo uitgesproken rollende /r/, maar 
daarentegen ZlJn de /1/ en de nasalen door hun context 
klinkerachtig. Dat effect treedt vooral op bij zorgvuldig 
gearticuleerde woorden. In overeenstemming met de resultaten 
bij zinnen is de 'sjwa' weer de grootste veroorzaker van 
gemiste inzetten. 

type 
voor /r/ 
voor /1/ en nasalen 
voor halfklinkers 
in klinkers en diftongen 
in of voor ;x; 
overig 
TOTAAL: 

perc. 
1,0 
1,9 
2,3 
0,0 
0,4 
1,4 
7,1 

tabel 7: analyse van de loze detecties in losse woorden 



type 
voor /Vr/ 
na /r/ 
in dubbelklinkers 
voor 'sjwa' 
overig 
TOTAAL: 

perc. 
0,4 
0,4 
0,4 
2,4 
1,0 
4,6 
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tabel 8: analyse van de gemiste inzetten in losse woorden 
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HOOFDSTUK 3: HET ALGORITME VAN POMPINO-MARSCHALL 
BEPALING VAN HET PERCEPTIEF CENTRUM 

VOOR DE 

Pompino-Marschall heeft een algoritme ontwikkeld om uit het 
digitale spraaksignaal het P-centrum te berekenen. Hij spreekt 
in dit verband tevens van een 'syllabisch beginpunt' (Syllabic 
Onset, SO) zonder deze duidelijk te definiëren. Daarnaast heeft 
hij het nog over een 'syllabisch zwaartepunt' (Syllabic Center 
of Gravity, SCG), waarvan het onderscheid met het syllabisch 
beginpunt in berekening hieronder is aangegeven, een definitie 
wordt door hem evenwel niet verstrekt. 

Hieronder wordt van het algoritme een schema (figuur 22) en 
een globale weergave gegeven. Voor de details wordt de lezer 
verwezen naar het programma POMPINO of naar Pompino-Marschall 
[13,14]. De berekening verloopt in 5 stappen. 

1. Er wordt drie maal een Fast Fourier Transfarm (FFT) 
toegepast met een vensterbreedte van 51,2, 25,6 en 12,8 ms, 
zodat de bijbehorende grondfrequentie f 0 16 2 / 3 , 33 1 /~ 
respectievelijk 66 2

/
3 

Hz is. Van het spectrum van het 
eerste venster worden de eerste dertig harmonischen genomen, 
hetgeen het frequentie-interval van 19,5 tot en met 585 Hz 
bestrijkt. Uit het tweede venster worden de zestiende tot en 
met de 45-ste harmonische genomen (585 t/m 1760 Hz) en uit 
de derde de 23-ste tot en met de 78-ste (1796 t/m 6092Hz). 
Door de FFT in drie gedeelten te splitsen wordt de 
frequentieafhankelijke temporele resolutie van het oor 
grofweg gesimuleerd. 

2. Het volgens 1. samengestelde spectrum wordt van een lineaire 
frequentieschaal omgezet naar een lineaire E-schaal volgens 
formule {6}. Daarna ondergaat het spectrum een vijftal 
bewerkingen, waaronder een laagdoorlaat-filtering, om 
tenslotte per filterband gesummeerd te worden. Aldus 
ontstaat het excitatiepatroon in elke filterband. De E
schaal loopt tussen 0 en 6 kHz van 0 tot 30 ERB's. 

3. Per filterband worden vervolgens de zogenaamde partiële 
gebeurtenissen bepaald. Deze bestaan uit onsets en offsets. 
Een onset treedt op tijdens een opgaande flank in het 
excitatiepatroon, een offset bij een neergaande. 

De grootte van een on- en offset is 40 % van het 
verschil tussen de twee relatieve extrema waartussen zij 
liggen. Voorwaarde is wel dat dat verschil minimaal 12 % van 
de grootte van het absolute maximum van het excitatiepatroon 
in de betreffende filterband bedraagt. 

De plaats van een onset is dezelfde als die waar de 
grootte van het excitatiepatroon gelijk is aan de grootte 
van de onset plus het linker relatieve minimum. De plaats 
van een offset ligt juist daar waar de grootte van het 
excitatiepatroon gelijk is aan het linker relatieve maximum 
minus de grootte van de offset. Een en ander is weergegeven 
in figuur 23. 



, 
39 

Accust1c speech wave mput I 
l 

r r-
Hanmonq Hamm~nq Harnmtnq 
wonaaw wondaw wondaw 
60ms 30ms I~ ms 

I T I 
OFT lst-30th OFT 16th-4~th OFT 23rd-78th 
speetral line spectralline speetral hne 
60ms 30ms l~ms 

16·7 !IOC?-"' 1~00~ ~266·7 Hz 
111111111111111111111111111 lil 1,1 I I I I I I I 1111111111 

Mem vatun for criheat bands 

11111111 , I I 
I 19 Bark 

X,(ni•O•I5xX .. tnH·0·8~x X 4(n-tl; X4(nl 2.X4 (n-t) 
X,(nl• X,(n-t) x exp(0·21 x lag(X4 (nl/ Xs (n-tlll; X4 (nl <X4(n-t) 

X8(nl•(X7 {n-l)-t-X7(nl+ X7(n+ll)/3 

Ti I Tï ontegrat•on 

figuur 22: schema van het algoritme van Pompino-Marschall 
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figuur 23: het bepalen van de partiële gebeurtenissen 

4. Vervolgens worden de on- en offsets afzonderlijk gewogen. De 
onsets worden gewogen ten opzichte van de laatste onset. 
Deze blijft onveranderd, de andere worden gereduceerd 
volgens een e-macht die een functie is van de afstand tot de 
laatste onset: 

{15} 

Hierin is W. de gewogen onset, L. de engewogen onset, T. het 
tijdstip van optreden van de onset en T het tijàstip 
waarop de laatste onset optreedt; t is een constante (gelijk 
aan 50 ms). Deze weging (zie figuur 24 voor een voorbeeld) 
simuleert het vervagen van een onset uit het sensorische 
register naarmate de tijd verstrijkt . 

. ........... ··········· ····· ............. ·············· . ............................ !. ......................... . 

engewogen onsets Li tijd --> gewogen onsets wi 

figuur 24: het wegen van de onsets 
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De offsets worden juist ten opzichte van de eerste offset 
gewogen volgens: 

{16} 

waarbij Vi gelijk is aan de gewogen offset, M. aan de 
engewogen offset en Tmin aan het tijdstip van optreden van 
de eerste offset. 

5. Tenslotte worden alle gewogen on- en offsets over alle 
filterbanden gesummeerd en op één tijdas gezet. Om het P
centrum te berekenen, worden alléén de onsets meegenomen; om 
het syllabische zwaartepunt te berekenen worden de offsets 
slechts voor de helft en de onsets geheel meegenomen. Dat 
betekent dat het syllabische zwaartepunt altijd ná het P
centrum moet komen, omdat de gewogen offsets de summatie 
naar achteren trekken. De formules zijn: 

2:, w,n 
so = "'· W:· 

LJt ' 

{17} 

{18} 

waarin Wi de grootte van de gewogen onset is en Ti het 
moment van optreden ervan. De waarden van so en SCG geven 
de tijdafstand van het syllabische beginpunt 
respectievelijk van het syllabische zwaartepunt tot de 
akoestische inzet van de lettergreep weer. Het verschil in 
afstand tussen SO en SCG op de tijdas is bij CV-woorden, 
zoals ;ma:;, kleiner dan bij VC-woorden, zoals ;a:m/. Dat 
heeft te maken met de weging van de partiële 
gebeurtenissen. 

Pompino-Marschall beweert in zijn artikel [13] dat 
" ... ofschoon de exacte weegfactoren en het exacte type 
summatie (van alle partiële gebeurtenissen tesamen èf van on
en offsets apart) nog experimenteel moeten worden vastgesteld, 
kan worden aangetoond dat het model alle tot nu toe 
gerapporteerde fenomenen rond het P-centrum duidelijk 
beschrij~t." En: " ... bij mijn weten zijn er geen experimentele 
resultaten in tegenspraak met de voorspellingen van het hier 
gepresenteerde psyche-akoestische model." 

Hij neemt de proef op de som en test het algoritme voor de 
synthetisch geproduceerde uiting ;ma:;, waarbij de medeklinker 
in duur varieert van 40 tot en met 200 ms en de klinker van 
100 tot en met 260 ms in stappen van 40 ms. Daarnaast voert hij 
dezelfde reeks testen uit voor een niet-spraak uiting met 
dezelfde amplitude-omhullende als ;ma:;. De resultaten zijn 
naar zijn zeggen goed. 

Het model voorspelt ook correct een eerder optredend 
syllabisch beginpunt bij een niet-spraak uiting ten opzichte 
van de bijbehorende spraakuiting. Voor niet-spraak uitingen 
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geldt immers dat de verdeling van spectrale energie niet 
verandert van lagere naar hogere filterbanden, zoals dat 
gebeurt bij de overgang van de /m/ naar de ja:j. Dat betekent 
dat bij de niet-spraak uiting meer partiële gebeurtenissen 
geregistreerd worden bij het begin van de uiting, die 
gesummeerd worden tot een eerder optredend syllabisch 
beginpunt. 
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN EN EVALUATIE VAN HET ALGORITME VAN 
POMPINO-MARSCHALL 

Als eerste is het programma POMPINO getest op de uitingen 
;ma:/, ;a:m/, ;sji:/ alsmede op de eenlettergrepige telwoorden 
in de reeks 'een' tot en met 'tien'. Zij werden allen 
zorgvuldig uitgesproken door Hermes. 

In tabel 9 zijn de resultaten weergegeven, met de plaats 
aangegeven in tientallen milliseconden na de akoestische inzet. 
De 'poort'-techniek (tweede kolom) werd door de schrijver dezes 
uitgevoerd, alsmede de meting van het P-centrum (vierde kolom) 
op de wijze als in de inleiding omschreven is. Dat laatste kon 
ik uitvoeren dankzij het onlangs door Hermes ontwikkelde 
programma PCD, P-Center Detection. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat ik bij Marcus waarschijnlijk onder de categorie 
'housewives' zou vallen wat mijn auditieve vaardigheden 
betreft, hoewel ik de tests voor elke uiting meermaals 
zorgvuldig doorlopen heb. Daardoor is het mogelijk dat een 
ervaren foneticus andere resultaten had verkregen. In de derde 
kolom is de klinkerinzet volgens het programma VOD te zien, in 
de laatste twee kolommen het syllabisch beginpunt en het 
syllabische zwaartepunt volgens het programma POMPINO. 

uitin9 EOort vo PC so SCG 
;ma:/ 16 13 15 17 19 
;a:m/ 9 7 11 8 12 
/sji:/ 17 17 19 17 22 

een" 4 5 5 4 7 
twee" 16 13 16 14 20 
drie" 22 21 21 15 20 
vier" 9 9 14 21 23 
vijf" 12 13 14 19 22 
zes" 16 14 20 22 25 
acht" 6 6 13 20 23 
tien" 9 6 15 17 17 

tabel 9 : diverse uitin9en met klinkerinzet, PC, SO en SCG 

Uitingen van het type consonant-vawel zoals /ma:/ en ;a:m/ en 
de meeste CV-telwoorden blijken correct (maximale verschil van 
de vierde met de vijfde kolom: 70 ms) op de plaats van het P
centrum gedetecteerd te kunnen worden. Ook blijkt het 
syllabische zwaartepunt steeds na het P-centrum te komen. 

Het programma POMPINO is vervolgens getest op 25 eenletter
grepige woorden (zie appendix 3.1). In tabel 10 zijn de 
plaatsen van de klinkerinzetten (VO), bepaald met het programma 
VOD, vergeleken met die van het syllabisch beginpunt (SO) en 
van het syllabische zwaartepunt (SCG), bepaald met het 
programma POMPINO. Vergelijking met het met behulp van PCD 
bepaalde P-centrum was niet mogelijk, omdat ik voor deze 
woorden een te geringe auditieve vaardigheid bezit. Bij het 
herhalen van de test voor één woord was de spreiding namelijk 
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te groot; ik kon het P-centrum niet eenduidig vaststellen. De 
plaatsen Z1Jn gegeven in tientallen milliseconden na de 
akoestische inzet. 

file vo so SCG file vo so SCG 
ck2 16 43 3S cn10 16 32 27 
ck9 12 3S 29 cp13 22 31 27 
cl1 19 36 30 cq2 13 32 27 
cl3 11 32 26 cql2 17 31 27 
elS 17 36 30 cr1 1S 31 27 
cl10 16 34 28 cr3 13 32 27 
cl12 13 31 26 erS 12 30 26 
cl1S 23 33 28 csS 30 32 27 
cm1 1S 32 28 cs16 28 32 28 
cm3 12 34 29 cs20 24 32 28 
cm11 29 34 29 ct10 1S 30 26 
cm14 20 33 29 cx2 14 32 28 
cn2 1S 32 27 

tabel 10: monosyllabes met correcte klinkerinzet en gemeten P-
centrum en syllabisch zwaarte2unt (in tientallen ms) 

Het is duidelijk dat het programma voor willekeurige 
eenlettergrepige woorden niet goed werkt, met name als er een 
gecompliceerde beginmedeklinkercluster C~ (zoals /Sjt/) 
aanwezig is: de afstand tussen VO en SO 1s te groot als we 
aannemen dat ze in elkaars directe buurt moeten liggen, zoals 
Huggins beweert. Dit lijkt erop te duiden dat de weging van de 
partiële gebeurtenissen te sterk is, waardoor de plaats te veel 
naar achteren wordt getrokken. Ook komt het syllabische 
zwaartepunt voor het syllabisch beginpunt, in plaats van erna. 

Iets soortgelijks was Pompino-Marschall ook al opgevallen, 
hoewel toen bij een gecompliceerde C~. Hij constateerde dat in 
monosyllaben eindigend op ;akst/ aoor proefpersonen getimed 
werd op het syllabische beginpunt van het woord, terwijl bij 
monosyllaben met een minder gecompliceerde c+, eindigend op 
jak/, getimed werd op het syllabische zwaartepunt. In dat 
laatste geval is overigens het verschil tussen syllabisch 
zwaartepunt en syllabisch beginpunt gering. 
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HOOFDSTUK 5: DISCUSSIE 

I. 
De resultaten van het klinkerinzetdetectiealgoritme na het 
invoeren van de in hoofdstuk 2 behandelde wijzigingen voldoen 
niet aan de verwachting. Maar welke van de aangebrachte 
wijzigingen is hiervoor verantwoordelijk? Dit is wegens 
tijdgebrek niet systematisch onderzocht. Toch lijkt het 
waarschijnlijk dat vooral het aanbrengen van het model van 
Meddis de meeste problemen veroorzaakt. Daarom ook is de 
permeabiliteitsfunctie gewijzigd en de zijn de parameters N en 
S ingevoerd. 

De vraag is nu of het doorvoeren van de voorgestelde 
potentiële verbeteringen met uitzondering van het model van 
Meddis wèl een verbetering zou opleveren. Naar mijn mening is 
dat inderdaad het geval, want de filterbandschaal en het 
gehoorfilter Z1Jn hoe dan ook beter benaderd in MOVODA. Dit 
zijn namelijk twee zaken die veel eenvoudiger en doorzichtiger 
Z1Jn dan zoiets complex als adaptatie, omdat er geen neven
effecten zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Slechter 
zal het algoritme er dus zeker niet op worden, maar veel beter 
ook niet omdat het kleine veranderingen zijn. Suppressie ligt 
wat moeilijker; het probleem is namelijk of de zeer eenvoudige 
simulatie ervan geen aanleiding zal geven tot ongewenste 
neveneffecten. In dat geval kan helemaal geen simulatie beter 
zijn. 

Het lijkt er dus op dat het model van Meddis niet aan de 
verwachtingen beantwoordt. De redenen hiervoor zijn wellicht: 
- De permeabiliteitsfunctie k[s] is nog steeds niet optimaal, 

ondanks de door mij doorgevoerde wijzigingen. Zo voegt Horst 
[6] aan de comprimerende niet-lineairiteit van k[s] ook een 
expanderende niet-lineairiteit toe. Dat betekent dat de 
functie die k[s] beschrijft een hol en een bol stuk bevat. 
Wellicht ook behoeft het model op het punt van de afgifte van 
transmittervloeistof nog een modificatie, zoals bijvoorbeeld 
het herinvoeren van meerdere reservoirs met elk een eigen 
permeabiliteitsfunctie. Meddis geeft al enige hints in die 
richting in zijn artikel [10]. 

- Het model geeft waarschijnlijk toch geen goede responsie op 
snel in amplitude toenemende spraaksignalen, ofschoon er geen 
beter model van adaptatie is op dit moment. 

- Mijn ervaring is dat het model soms niet fel genoeg reageert 
op een sterke toename in de klinkersterkte, wat vaak leidt 
tot het missen van een correcte inzet. Daarmee wordt bedoeld 
dat de eerste piek in de adaptatiefunctie te laag is in 
verhouding tot het daarop volgende niveau van adaptatie. Dat 
staat lijnrecht tegenover Meddis' kanttekening (zie hoofdstuk 
1.3). Daar staat tegenover dat op kleine, geïsoleerde pieken 
in de klinkersterkte soms overdreven sterk wordt gereageerd, 
hetgeen juist leidt tot een loze detectie. 

Ik houd deze twee fenomenen voor de voornaamste oorzaak 
van het falen van het model. Het zou te maken kunnen hebben 
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met het nog steeds niet optimaal ZlJn van de modelparameters, 
immers ze behoeven steeds aanpassing (zelfs door Meddis 
zelf), dus er is geen reden om aan te nemen dat de door mij 
gebruikte waarden (bijna) optimaal zijn. 

- Tot slot zou het nog mogelijk kunnen zijn dat de 
differentiaalvergelijkingen nog aanpassing behoeven, met 
andere woorden dat het model niet volledig is of bijgesteld 
moet worden. Eerder gaf ik al aan dat het veranderen een 
complexe zaak is en dat deze dus met de nodige omzichtigheid 
moet worden doorgevoerd. 

Toch zou een verbetering van het klinkerinzetdetectiealgoritme 
vooral gezocht moeten worden in een beter model van adaptatie 
in de cochlea. Het oude lineaire model staat wel erg ver af van 
wat we weten over adaptatie. Uit eerder gemaakte opmerkingen 
volgen hier een aantal wijzigingen, waar ik verbetering van 
verwacht. 
- Het model summeert niet over afzonderlijke gehoorfilter

banden. Daardoor komen bijvoorbeeld sterke toenamen van de 
energieinhoud van hoogfrequente filterbanden, die optreden 
bij de overgang van een medeklinker op een klinker, niet goed 
tot hun recht, omdat deze energietoename als het ware wordt 
uitgesmeerd over alle filterbanden. Deze sterke toenamen 
zijn, zoals reeds opgemerkt, van belang voor de detectie van 
klinkerinzetten. Het zou kunnen zijn dat alleen al het 
summeren over de afzonderlijke filterbanden een aanzienlijke 
verbetering te zien geeft. 
Meerdere reservoirs en loospunten voor de transmitter
vloeistof zouden de gevoeligheid van de snelle adaptatie 
kunnen aanpassen aan de experimentele gegevens. 
Een tussenreservoir tussen fabricageplaats en loosreservoir 
van de transmittervloeistof kan wellicht ervoor zorgen dat de 
haarcel sneller herstelt van een intense stimulus, die nu een 
te snelle lozing van bijna alle transmittervloeistof 
veroorzaakt. 
Een betere modellering van de statische niet-lineairiteit, 
zoals weergegeven in figuur 13, is misschien van groter 
belang dan we dachten. In elk geval zou, als het idee juist 
is dat klinkerinzetten waargenomen worden rond momenten 
waarop in verscheidene frequentiebanden onsets te zien zijn, 
juist hiervan een verbetering te verwachten zijn. 
Tenslotte kan invoering van een simulatie van achterwaartse 
maskering een verbetering opleveren. Zonder dit kan 
bijvoorbeeld de verschuiving van het P-centrum naar voren bij 
het langer worden van de beginmedeklinkercluster C

1 
niet 

verklaard worden. 

II. 
Tegen de verwachting in werkt het algoritme van Pompino
Marschall lang niet voor alle monosyllaben. De mogelijke 
oorzaken: 
- Pompino-Marschall zelf twijfelt na vele experimenten aan de 

aanname dat er één duidelijk punt zou zijn, ten opzichte 
waarvan isochronie wordt 'afgesteld'. Hij geeft dit al in 
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zijn algoritme aan door zowel een syllabisch beginpunt als 
een syllabisch zwaartepunt te berekenen. Bovendien 
beargumenteert hij deze conclusie uit het feit dat onervaren 
proefpersonen de grootste moeite hebben het P-centrum te 
vinden. Het is dus mogelijk dat noch het syllabische 
beginpunt, noch het syllabische zwaartepunt, zoals die door 
hem worden bepaald, het P-centrum aangeeft, maar een punt 
daar tussenin. 

- Voorts sluit ik het niet uit dat het model, ondanks alle zorg 
die eraan besteed is, niet helemaal correct is 
geïmplementeerd. Dat lag mede aan het feit dat Pompino's 
artikel erg onduidelijk is geschreven. De uitleg is te 
summier en de opbouw van het verslag is rommelig. Tekenend is 
dat ook Hermes moeite had uit te vinden hoe bijvoorbeeld het 
syllabische zwaartepunt berekend moest worden. 

- Men weet kennelijk toch nog niet volledig welke factoren op 
welke wijze van invloed zijn op de plaats van het P-centrum. 
Dat blijkt al uit hetgeen ik in hoofdstuk 4 vermeldde, 
namelijk dat er soms op het syllabische beginpunt en soms op 
het syllabische zwaartepunt wordt getimed bij het produceren 
van een isochrone reeks en dat onduidelijk is waarom. Dit 
houdt in dat het mogelijk is dat ook Pompino's model, ondanks 
de veranderingen die uitgevoerd zijn ten opzichte van Marcus' 
model, geen volledige beschrijving geeft van de factoren die 
van invloed zijn op het P-centrum. 
Pompino-Marschall geeft in zijn artikel [13] aan dat er nog 
gesleuteld moet worden aan de weegfactoren en het soort 
summatie. Dat heb ik ook al geconstateerd in hoofdstuk 4. 

Het is erg moeilijk voor mij om aan te geven waar het precies 
aan schort bij Pompino's algoritme. zoals reeds aangeduid, is 
het weliswaar niet volledig, maar wel het beste dat er tot nu 
toe is, althans volgens Pompino-Marschall zelf. Ik heb geen 
reden daaraan te twijfelen, gezien zijn vele zorvuldig 
uitgevoerde experimenten. Ik acht het waarschijnlijk dat het 
algoritme goed werkt als het soort summatie en de weegfactoren 
geoptimaliseerd zijn. 

III. 
Doordat geen van beide programma's voldoende geschikt zijn voor 
de detectie van klinkerinzet respectievelijk P-centrum, is het 
niet mogelijk beide te vergelijken. Daarom moet ik me beperken 
tot de opmerking dat als er geen verband is tussen P-centrum en 
klinkerinzet, dit mogelijk te wijten is aan centrale neurale 
processen. Uitsluitsel daarover kan alleen gegeven worden door 
het doorvoeren van geschikte experimenten. Klinkerinzetten 
zouden dan met de 'poort'-techniek gemeten moeten worden en P
centra met de test van Marcus, waarbij klikken en woorden 
elkaar afwisselen (zie inleiding). Dit zijn twee nauwkeurige 
methoden, maar ook heel bewerkelijke, zeker voor ongeoefende 
luisteraars. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES 

I. 
De doorgevoerde verbeteringen zijn niet succesvol gebleken. Met 
name het invoeren van het model van Meddis leidt in zijn 
huidige vorm tot een toename van het aantal loze detecties, 
waarvan het wegwerken ten koste van het percentage correct 
gedetecteerde klinkerinzetten gaat, waarbij bovendien extra 
parameters moeten worden ingevoerd en de vorm van de 
permeabiliteitsfunctie k[s] moet worden veranderd in een 
arctangens. 

Dat wil echter in het geheel niet zeggen dat het model van 
Meddis niet waardevol is. Op de eerste plaats is het namelijk 
zo, dat dit model alleen een beschrijving geeft van de afgifte 
van transmittervloeistof. De responsie van een gehoorzenuwvezel 
op een akoestische stimulus wordt door het model van Meddis 
niet beschreven. Dit houdt in dat de aanname dat de vuur
frequentie van een gehoorzenuwvezel evenredig is met de 
hoeveelheid vloeistof in de synaptische spleet niet volledig 
hoeft te ZlJn. zo is er geen rekening gehouden met 
refractariteit. Op de tweede plaats is het niet gezegd dat alle 
mogelijkheden zijn uitgeput om de resultaten van het model van 
Meddis te verbeteren. 

Bij zinnen wordt in het optimale geval 90,7 % (VOD: 91,8 %) van 
de klinkerinzetten binnen een afstand van 70 ms correct herkend 
en 82,7 % (83,3) binnen 20 ms. Er zijn 14 (11) loze detecties. 
De gemeten inzetten wijken gemiddeld 2,7 ± 0,8 ms af van de 
werkelijke. 

Bij losse woorden wordt maximaal 95,4 % (96,2) binnen 70 ms 
en 88,8 % binnen 20 ms correct herkend, terwijl er 40 loze 
detecties zijn. De gemiddelde afwijking bedraagt -6,2 ± 0,6 ms. 

II. 
Het algoritme van Pompino-Marschall werkt niet voor elk 
willekeurig monosyllabisch woord. Alleen eenvoudige CV- of VC
uitingen, dat wil zeggen met maar één enkelvoudige medeklinker 
en dito klinker, kunnen op 70 ms correct op het P-centrum 
gedetecteerd worden. 

III. 
Een verband tussen P-centrum en perceptieve klinkerinzet in 
eenlettergrepige woorden heb ik niet kunnen vinden, omdat het 
algoritme van Pompino-Marschall het P-centrum in te weinig 
monosyllaben correct kan detecteren om een zinvolle 
vergelijking te kunnen maken 
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APPENDIX 1: DISCRETE BEREKENING VAN DE TWEEDE AFGELEIDE 

Wil men een tweede orde benadering voor een tweede afgeleide 
vinden, dan zijn voor de berekening daarvan in het discrete 
geval vier punten noodzakelijk. Om te vermijden dat men het 
array van de discrete functie f met twee punten aan het begin 
moet uitbreiden, kiest men voor een formule dief'' uitdrukt in 
f in de punten x, x+a, x+2a en x+3a, die alle rechts van het 
punt x liggen. Voor het gemak bij het berekenen van de 
coëfficiënten a 0 t/m a 3 kiest men x=O en a=h. Dan wordt gelijk 
gesteld: 

f' ' (a) = a 0 • f ( 0) + a 1 • f ( h) + a 2 • f ( 2h) + a 3 • f ( 3h) + R • f ( h) 

Hierin stelt R·f(h) de zogenaamde restterm voor die een 
uitdrukking is voor de fout in de benadering. 

De berekening van de coëfficiënten gaat nu als volgt. Neem 
voor f steeds een macht van x en wel lopend van x0 tot en met 
xn, met n gelijk aan de hoogste index van de coëfficiënt a. 
Bereken dan steeds de tweede afgeleide van die macht van x in 
het punt x=O, alsmede de waarde van de uitdrukking aan de 
rechterkant. Daaruit volgen de onderstaande vergelijkingen: 

f(x) 
f(x) 
f(x) 
f(x) 

= 
= 
= 
= 

1 
x 
x2 
x3 

-> f"(O) 
-> f"(O) 

-> f"(O) 
-> f"(O) 

Hieruit volgt dat: 

= 0 -> 
= 0 -> 
= 2 -> 
= 6·0 

0 
0 
2 

-> 0 

= ao + al + a2 + a3 
= h · ( a

1 
+ 2a 2 + 3a

3 
) 

= h 2 
• ( a 1 + 4a 2 + 9a 3 ) 

= h3 
• ( a 1 + 8a 2 + 27a 3 ) 

a
0 

= 2/h2 , a
1 

= -5/h2 , a 2 = 4/h2 en a 3 = -h2 

Voor de berekening van de restfactor R gaat men nog een graad 
in f(x) hoger: 

f(x) = x 4 -> f"(O) = 12·02 -> 0 = h4 ·(a
1 

+ 16a2 + 8la3 + R) 

zodat R = -(a + 16a2 + 8la3 ) = 22/h2 . Dan is R•f(h) = 22h2 ; De 
fout kan ook uitgedrukt worden in C·f' 41 (z), waarinzeen 
(onbekende) waarde heeft tussen 0 en 1 en C een constante is 
met de waarde: 4!·C = R•f(h) = 22h2

, zodat C = llh2/12 en dus: 

!"(x) = 2/(x) - 5/(x +a)+ 4/(x + 2a) - f(x + 3a) + 11 h2 J(")(x) 
(x- a) 2 12 

Aan het feit dat R rechtevenredig is met h- 2 is af te zien dat 
de benadering inderdaad tweede orde is. Berekent men op gelijke 
wijze een benadering in de punten x, x-a, x-2a en x-3a teneinde 
in de laatste drie punten van f de tweede afgeleide te kunnen 
bepalen, dan blijkt daar exact dezelfde formule uit te komen, 
alleen is a in de teller vervangen door -a. 
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APPENDIX 2: GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE PROGRAMMA'S 

1. Programma MOVODA 

Doel: 

Taal: 
Linken: 

Opstarten: 

Uitvoer: 

Het detecteren van klinkerinzetten in lopende spraak 
en losse woorden. 
Pascal. 
MOVODA dient gelinkt te worden met 
[hermes.pda]shsenv. 
Tik het commando MOVODA <CR>. Hierna vraagt het 
programma naar de naam van de N-file die behandeld 
moet worden. Tik nu bijvoorbeeld t34 <CR>. De rest 
gaat vanzelf. 
Tijdens het runnen wordt het aantal afgewerkte 
metingen aangegeven. Daarna geeft het programma de 
framenummers (eenheden van 10 ms na de akoestische 
inzet) waarin een klinkerinzet optreedt. Na 
uitvoering van de taak vraagt het programma om de 
volgende N-file. Door een <CR> te geven stopt het 
programma. 

2. Programma POMPINO 

Doel: 

Taal: 
Linken: 

Opstarten: 

Uitvoer: 

Het detecteren van het P-centrum in eenlettergrepige 
woorden volgens het algoritme van Pompino-Marschall. 
Pascal. 
POMPINO dient eveneens met [hermes.pda]shsenv 
gelinkt te worden. 
Tik het commando POMPINO <CR>. Hierna vraagt het 
programma naar de naam van de N-file die behandeld 
moet worden. Tik nu bijvoorbeeld ck2 <CR>. De rest 
gaat vanzelf. 
Tijdens het runnen wordt het aantal afgewerkte 
frames aangegeven. Daarna geeft het programma zowel 
het framenummer waarin het syllabische beginpunt als 
die waarin het syllabische zwaartepunt optreedt. Na 
uitvoering van de taak vraagt het programma om de 
volgende N-file. Door een <CR> te geven stopt het 
programma. 
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APPENDIX 3: GEBRUIKTE ZINNEN EN WOORDEN 

1. Eenlettergrepige woorden 

Aangegeven is de naam van de N-file en het framenummer waarin een 
klinkerinzet optreedt. De woorden zijn uitgesproken door één man, 
die ze goed articuleerde. 

ck2 
ck9 
cl1 
cl3 
elS 

cq2 
cq12: 
cr1 
cr3 
erS : 

maakt: 16 
heks 12 
wulp 19 
wild 11 
wolk 17 

zingt: 13 
langs: 17 
dorp : 1S 
kaart: 13 
kerk : 12 

cl10: 
cl12: 
cl1S: 
cm1 
cm3 : 

velg 16 
film 13 
wals 23 
lamp 1S 
zeemt: 12 

csS : skol : 30 
cs16: sfinx: 28 
cs20: zwart: 24 
ct10: tsaar: 1S 
cx2 : wast : 14 

2. Meerlettergrepige woorden 

cm11: 
cm14: 
cn2 : 
cn10: 
cp13: 

storm: 29 
nymf 20 
rent 1S 
mens 16 
pfaf 22 

Aangegeven is de naam van 
klinkerinzetten optreden. 
dezelfde man als bij 1 .. 

de N-file en de 
De woorden zijn 

framenummers waarin 
uitgesproken door 

ck1 
ck3 
ck4 
ckS 
ck6 
ck7 
ck8 
ck10: 
ck11: 
ck12: 
ck13: 
ck14: 
ck1S: 
ck16: 
ck17: 
ck18: 
ck19: 
ck20: 
ck21: 
ck22: 
ck23: 
ck24: 

cm2 
cm4 
cmS 
cm6 

hoekpaal 20 43 
hoektuin 11 3S 
maak kennis: 15 41 54 
hoekbouw 24 44 
hoekdivan 10 34 SO 
maak goals 16 44 
kijkgeld 12 40 
heksen 1S 36 
pak sjaak 13 37 
rode khmer 11 27 48 
kaakmes 10 40 
geknaag 16 36 
haaknaald 8 34 
kijkcijfer 13 40 63 
kookfornuis: 11 39 52 
melkweg 8 31 
meekrijsen 16 44 70 
dakrand 21 44 
meeklimmen 14 43 S5 
deklaag 16 38 
boekje 18 39 
bekwaam 18 41 

lampekap 
leemte 
imker 
bombay 

16 34 so 
16 43 
12 33 
19 41 

cl2 
cl4 
cl6 
cl7 
cl8 
cl9 
cl11: 
cl13: 
cl14: 
cl16: 
cl17: 
cl18: 
cl19: 
cl20: 
cl21: 
cl22: 
cl23: 
cl24: 
cl2S: 

cn1 
cn3 
cn4 
cn5 

vulpen 15 36 
stilte 27 49 
wolken 16 39 
brulboei 19 44 
meeldauw 12 37 
veel goals 20 44 
velgen 11 39 
filmen 21 43 
welnemen 18 39 61 
walzen 24 SO 
veel sjaak 24 S7 
golf 19 28 
geelfilter 8 38 58 
balzaal 13 41 
veel journaal: 22 52 68 
golven 10 33 
bolwerk 21 40 
telraam 17 42 
paljas 12 36 

tuinpartij 
rente 
tuinkers 
scheenbeen 

11 37 54 
12 35 
17 45 
28 50 
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cm7 0 ramde 18 40 cn6 rendier 1S 47 0 

cm8 0 neem goals 13 43 cn7 tien goals 12 40 0 

cm9 : naamgenoot 1S 44 ss cn8 heengaan 18 4S 
cm10: zwamneus 23 46 cn9 toonmeting 13 39 60 
cm12: ramses 11 35 cn11: mensen 18 42 
cm13: homsjaak 18 49 cn12: mensje 16 44 
cm1S: stemfluit 23 S1 cn13: mensjaak 12 40 
cm16: stamzaad 15 40 cn14: te fnuikend 13 38 58 
cm17: neem journaal: 12 49 62 cn15: heenfietsen 15 43 61 
cm18: stamvader 16 41 62 cn16: veinzen 21 48 
cm19: stamwoord 22 46 cn17: tien journaal: 17 44 62 
cm20: heemraad 18 41 cn18: tuinvijver 12 46 67 
cm21: stemlokaal 22 41 60 cn19: tuinwacht 13 37 
cm22: schaam je 26 S1 cn20: heenrijden 10 34 S3 

cn21: heenlopen 1S 39 58 
cn22: tuinjas 14 39 

cp1 opstellen: 9 35 48 cq1 zangpartij 17 39 57 
cp2 oppakken 10 29 44 cq3 lengte 17 41 
cp3 opkijken 8 31 51 cq4 banket 13 35 
cp4 opbakken 9 38 53 cq5 mengbaar 12 34 
cp5 opdoen 14 35 cq6 langdurig 8 33 52 
cp6 op goals 7 32 cq7 mongool 8 32 
cp7 opgeven 7 34 53 cq8 bungalow 17 33 46 
cp8 opmaken 12 35 56 cq9 jong mens 3 24 
cp9 opnemen 7 29 46 cq10: vangnet 21 40 
cp10: depsycho 13 39 58 cq11: zangfestijn 21 46 69 
cp11: opsommen 16 37 52 cq13: mengsel 19 46 
cp12: op sjaak 14 39 cq14: zing sjaak 21 50 
cp14: opvallen 8 31 46 cq15: mengvoer 21 51 
cp15: opwegen 12 33 56 cq16: vangzeil 19 43 
cp16: bepaald 5 23 cq17: zingjournaal: 17 45 58 
cp17: bepraat 13 35 cq18: zangles 20 41 
cp18: opraken 17 36 62 cq19: langjarig 18 42 65 
cp19: beplaat 10 31 cq20: vangrail 22 42 
cp20: oplopen 18 41 60 cq21: langwerpig 11 32 51 
cp21: opjagen 4 26 50 

cr2 dorpen 21 43 csl bespaak 14 38 
cr4 kaarten 14 45 cs2 espen 8 31 
cr6 kerken 14 33 cs3 bestuur 16 41 
cr7 karbonade 13 31 45 68 cs4 grijstint: 27 61 
cr8 loerden 18 47 cs6 huiskamer: 21 48 69 
cr9 meer goals 11 39 cs7 bosbouw 12 36 
cr10: ge terg 16 33 43 cs8 wasdom 21 46 
cr11: doorgaan 14 40 cs9 zes goals: 15 43 
cr12: gekerm 19 36 44 cs10: beschaafd: 10 38 
cr13: karmozijn 10 28 44 cs11: losgaan 20 44 
cr14: ge karn 13 34 cs12: besmuikt 0 6 29 0 

cr15: karnen 12 31 cs13: losmakem 0 21 44 66 0 

cr16: gekerf 19 38 46 cs14: besnijden: 14 39 58 
cr17: doorfietsen 13 43 65 cs15: wijsneus 16 43 
cr18: larven 17 43 cs17: bosfee 20 48 
cr19: gepers 12 32 cs18: waszak 19 39 



S3 

cr20: persen 11 34 cs19: was sjaak: 17 4S 
cr21: door sjaak 9 41 cs21: vriesweer: 30 ss 
cr22: doorzakken 11 40 ss cs22: kasradijs: 13 37 S3 
cr23: meer journaal: 10 40 S3 cs23: beslaan 12 38 
cr24: karwij 13 32 cs24: boslaan 16 36 
cr2S: doorlopend 12 40 60 
cr26: doorjagen 17 43 70 

csj1 douchebak 6 30 ctl bedpan 14 39 
csj2 douchedeken 18 44 64 ct2 uitkopen 14 42 61 
csj3 hasjgoal 13 38 ct3 bedtijd 14 34 
csj4 douchefris 14 47 ct4 wetboek lS 41 
csjS douche je 18 4S ctS uitdoen 10 32 
csj6 douchekraan 19 48 ct6 zet goals 17 40 
csj7 douche liever 10 40 S6 ct7 uitgaan 3 31 
csj8 douche meer 11 37 ct8 uitmunten 6 33 S2 
csj9 douche nu 14 41 ct9 uitnemen 10 3S so 
csjlO: hasjpijp 16 39 ct11: uitzaaien 12 36 60 
csj11: hasjroker 12 38 S8 ct12: met sjaak s 31 
csj12: louche zaakje 21 49 79 ct13: uitfoeteren: 9 3S so 60 
csj13: douche sjaak 20 47 ct14: getweeën 8 33 Sl 
csj14: douchetijd 1S 40 ct1S: uitwonen 7 3S ss 
csjlS: douche vaak 14 38 ct16: getrouw lS 37 
csj16: douche weer 11 38 ct17: vetrand 19 40 
csj17: douchegordijn 10 36 48 ct18: vetlaag 18 38 
csj18: douche zelf 10 4S ct19: wedjargon 12 33 60 
csj19: louche journaal: s 33 49 

cv1 bevriend 12 32 cx12: zeg sabine: 20 42 S7 74 
cv2 bevlieging: 12 29 44 cx13: zeg sjaak 14 37 
cx1 wegpakken : 1S 39 ss cx14: weggaan 19 39 
cx3 leegtappen: 12 40 ss cxlS: wegzakken 13 36 S1 
cx4 wegkappen 18 41 ss cx16: wegvallen 16 38 so 
cxS wegbenen 12 36 S6 cx17: wegwezen 6 27 49 
cx6 wegduwen 24 49 6S cx18: gegrond 18 36 
cx7 weg goals lS 42 cx19: wegraken 13 34 S9 
cx8 leegmaken 6 32 S3 cx20: gegluur 4 26 
cx9 de gniffel: 11 37 52 cx21: leeglopen 20 43 62 
cx10: wegnemen 17 42 61 cx22: wegjagen 13 36 60 
cx11: iets leegs: 6 34 

3. Zinnen 

Aangegeven is de naam van de N-file en de framenummers waarin een 
klinkerinzet optreedt. Deze zijn met de hand bepaald door H. 't 
Hart. De eerste 14 files zijn door negen mannen uitgesproken, de 
overige door negen vrouwen. Geen spreker sprak meer dan twee 
zinnen en behoefde zijn zin(nen) goed te articuleren. Vandaar dat 
zij zijn weergegeven zoals zij zijn uitgesproken. 

1. Ik kan toch moeiluk zel-luf gaan op- bel- len? 
7 22 3S 46 S4 72 82 98 104 120 136 
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2. Op un dag kwam een vreemde- ling ut dor- rup 
11 19 36 64 76 96 111 117 130 146 156 
bin- nen wand'len. 

168 178 187 201 

3. Ut ge- ra- tel van de mo- tor ver-stie- ruf in een 
6 26 36 60 79 93 106 124 145 168 178 196 205 
bor' lend ge- prut- tel. 

227 249 272 290 305 

4. Ze was zachtmoe-dig en stil ter- wijl we wer- ruk- ten. 
14 26 48 72 84 106 133 158 171 190 202 214 228 

5. De laatste we- ken is er e- ni- ge voor- uit-gang 
20 32 66 80 105 147 164 182 199 209 227 234 259 

mer- ruk- baar. 
282 295 308 

6. Ik was achttien toen er ge- beld werd. 
9 25 47 71 99 111 131 142 167 

7. Ik moet al-tijd aan Pro- me- tuis den- ken zei me- vrouw 
9 26 41 59 76 82 110 126 145 171 191 212 229 
uh' Hal. 
243 261 

8. Ik ben toch heus erg in mijn schik juf-frouw Dor- re. 
7 28 47 67 104 135 142 175 214 232 243 257 

9. Ze za- gen er al-le- maal op- ge- wekt ste- riel uit. 
16 31 58 68 86 98 109 129 153 162 197 210 237 

10. Het weer is toch ei- gen- luk al- tijd mooi. 
8 36 66 92 120 138 151 175 197 222 

11. De ge-vleu-gel-de ge- daanten spoed-den zich naar 
12 22 40 57 71 85 97 124 167 175 196 223 

Mor- dor te- rug. 
247 263 287 295 

12. Dacht je nou heus dat ik weer he- le- maal te- rug ging? 
11 . 32 40 ss 79 89 102 120 130 142 166 

13. Wist ik nu maar wie die pre- si- dent was dacht 
11 32 48 67 80 92 107 121 129 150 202 

Sa- mu- wel. 
237 256 269 

14. Kom nou je wilt toch niet op een hert schie- ten 
6 25 83 93 108 121 131 144 160 190 206 

met ha- gel? 
216 234 264 

177 196 
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15. Ik kan toch moeiluk zelf gaan op- bel- len? 
10 20 41 59 76 93 122 132 151 161 

16. Op een dag kwam een 
7 20 33 64 79 
bin- nen wan- de-

179 191 203 220 

vreem-de-
102 121 

len. 
228 

ling het 
130 145 

dorp 
157 

17. Ze was zachtmoe-dig en stil ter- wijl we werk-ten. 
15 24 50 81 92 117 145 172 187 206 223 258 

18. Het 
8 

ha-
262 

bes-te 
22 46 
len. 

284 

kan je 
60 79 

in de 
87 106 

bar 
119 

19. De laatste we- ken is 
13 25 59 68 92 99 

voor- uit-gang mer- ruk-
167 177 205 228 242 

er 
114 

baar. 
260 

e-
125 

een fles 
184 204 

ni-
141 

ge 
152 

uh' rum. 
220 240 

20. Ik moet al-tijd aan Pro- me- tuis den- ken zei 
6 18 36 53 69 87 100 115 143 169 184 
me- vrouw Hal. 

204 222 241 

21. Ik ben toch heus er- reg in mijn schik juf-frouw 
6 26 52 75 109 121 148 167 194 239 259 
Dor- re. 

277 293 

22. Ze za- gen er al'maal op- ge- wekt ste- riel uit. 
18 29 56 62 81 103 133 159 167 215 228 268 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

De bloej'nde ja- pans kers is niet wit maar 
7 23 42 50 63 101 122 139 161 212 

ro- ze. 
256 294 

Het weer is toch ei-gen-luk al- tijd mooi. 
8 26 46 61 80 97 102 117 135 153 

Het 
11 

be-
236 

was Mop-pie die het 
30 62 80 161 169 
werkstel- lig- de. 

247 285 296 316 

on- ge-
181 187 

luk 
216 

Dacht je nou heus dat ik weer heel'maal 
9 35 44 60 98 112 128 142 159 

Het was niet ge- mak-ke- luk in- SU- li-
5 23 37 59 67 85 92 128 151 160 

doods-oor-zaak vast te stel- len. 
200 223 244 269 287 306 318 

te-
171 

ne 
174 

zacht 
235 

rug ging? 
196 218 

als 
183 
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28. Kom nou je wilt toch niet op een hert schie- ten 
12 29 77 84 96 105 118 128 142 169 181 

met ha- gel? 
192 206 236 
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