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Samenvatting. 

Het doel van dit project was het automatisch genereren van een 
complete verzameling difonen voor het Nederlands. Beschreven wordt 
hoe uit op band opgenomen (draag)zinnen via automatische woordseg
mentatie een verzameling van ongeveer 1400 (nonsens)woorden werd 
verkregen waaruit m.b.v. difoonsegmentatie-programmatuur een nieu
we verzameling difonen werd gemaakt. 

De automatische woordsegmentatie programmatuur die bij dit project 
werd gebruikt bleek in de bestaande vorm niet efficient. De 
implementatie op een HP 9920 computer bracht met zich mee dat 
telkens data over en weer naar de VAX computer moesten worden 
gezonden. Dit kostte per zin tweemaal zoveel tijd als de segmenta
tie (per zin 35 sec.), zodat van de 31 uren die nodig waren om een 
verzameling van 1406 woorden te segmenteren ongeveer 20 uren aan 
het overzenden van data werd besteed. De segmentatie zelf kostte 
ook teveel tijd om het 'on line' inspreken en segmenteren via een 
16-bits analyser haalbaar te maken. 

De difoonsegmentatie is gebaseerd op een combinatie van twee 
foneemsegmentatie methoden. De eerste methode verdeelt een spraak
uiting in een aantal segmenten op grond van groepering van frames 
(met een duur van elk 10 ms) waarvan de overdrachtsfuncties van 
het LPC synthesefilter veel op elkaar lijken. Dit gebeurt via 
correlatieberekeningen tussen frames binnen het spraaksignaal. De 
tweede methode segmenteert een woord aan de hand van correlatiebe
rekeningen tussen frames van de spraakuiting en referentieframes 
van fonemen die in het woord voorkomen. Bij de combinatie van deze 
twee methoden worden de met de eerste methode nauwkeurig bepaalde 
segmenten benoemd en indien nodig gecombineerd met de re sult aten 
van de tweede. 

Tweemaal werd een volledige verzameling gegenereerd, waarbij na 
informele beluisteringen van de eerste verzameling de in te voeren 
waarden van minimum/maximum duren van fonemen en segmentatieregels 
voor het difoonsegmentatieprogramma werden bijgesteld om invloeden 
van spreker en spreeksnelheid op de segmentatie-resultaten na te 
gaan. Beluistering van de hierna verkregen verzameling leverde een 
verbetering van 7% t.o.v. de eerste, zodat op deze (informele) 
manier een correctscore van 97% werd gevonden. Een strategie voor 
het maken en toetsen van een volledige verzameling werd via deze 
resultaten opgesteld. 

Na correctie van resterende fouten werd een perceptieve evaluatie 
opgezet. Een eerste test vergeleek aan de hand van bestaande 
nederlandse woorden de verstaanbaarheid en kwaliteit van de nieuwe 
difoonspraak met een bestaande, met de hand gesegmenteerde verza
~ling. T.o.v. deze laatste scoorden zeven proefpersonen allen een 

1 



hoger percentage woorden correct voor de nieuwe versie (gemiddeld 
91% correct tegen 87% voor de andere). Voor beide versies werd een 
verwarringsmatrix opgesteld, waaruit bij de nieuwe versie proble
men met begindifonen tot uiting komen in de verwarringen z-d, b-p 
en p-stilte, h-stilte. Tevens tonen de resultaten van een zgn. 
tekentest aan dat de beoordeling voor de kwaliteit hiervan 
significant hoger was. 

Een tweede test maakte gebruik van nonsenswoorden van de vorm CVC, 
geconcateneerd met de nieuwe difonen. Deze test is een inleiding 
op een toekomstige test voor het testen van een complete difoon
verzameling aan de hand van CVC- en VCCV-woorden, waarin alle 
mogelijke combinaties voor het Nederlands worden verwerkt. Het 
percentage correct gescoorde woorden lag bij deze test op 62%, 
gemiddeld over 6 proefpersonen uit de eerste test. De resultaten 
van een verwarringsmatrix kwamen overeen met de gevonden matrix in 
de eerste test. 

Algemeen blijkt de kwaliteit van gesynthetiseerde spraak van een 
bepaalde spreker een belangrijke factor te spelen in de uiteinde
lijke kwaliteit van de difoonspraak. Een goede segmentatie van 
(nonsens)woorden uit draagzinnen zal met de hand kunnen geschie
den. De difoonsegmentatie vereist voor de gebruikte spreker m.b.t. 
spreeksnelheid een analyse van de foneemduren, wat gedaan kan 
worden aan de hand van een kleine verzameling woorden die vooraf 
wordt gesegmenteerd. Op deze manier is een percentage van 95% 
correct gesegmenteerde difonen mijns inziens haalbaar voor een 
volledige verzameling. 

Hans Kwaspen, 

December 1985 
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1. Inleiding. 

In het huidige spraakonderzoek wordt veel aandacht besteed aan 
mogelijke toepassingen bij het samenstellen van nieuwe spraak. 
Hierbij moet men dan denken aan een systeem dat willekeurige 
spraakuitingen samenstelt door elementaire klanken, uit een be
grensde en liefst niet te grote verzameling, aan elkaar te rijgen. 
Bij de vraag welke eenheden we daarbij als elementaire klanken 
moeten kiezen kan men in principe aan twee uitersten denken: 
enerzijds woorden (of _eventueel groepen woorden) en anderzijds 
fonemen, de kleinste betekenisdragende spraakklanken. 

Woorden hebben als praktisch bezwaar hun grote aantal. Bovendien 
levert het zonder meer aaneenrijgen van los uitgesproken woorden 
geen goed verstaanbare spraak en is van een vloeiend verloop 
meestal geen sprake (Vogten, 1983). Natuurlijke aaneengesloten 
spraak verschilt zowel perceptief als fysisch van aaneengesloten, 
los uitgesproken woorden. Woordgrenzen zijn in een zin nauwelijks 
of niet fysisch vast te stellen. Bovendien is de woordduur in 
zinsverband meestal aanzienlijk korter dan los uitgesproken. 

Wanneer we nu in plaats van woorden de genoemde fonemen als 
elementaire 'bouwstenen' zouden nemen, heeft dat het voordeel dat 
we er daarvan (voor het Nederlands) niet meer dan ongeveer 60 
hoeven op te slaan. In de praktijk blijkt echter, dat het zonder 
meer aan elkaar rijgen van fonemen geen verstaanbare, laat staan 
natuurlijk klinkende spraak oplevert. Net als woorden zijn fonemen 
niet vormvast, maar hangt de fysische realisatie sterk af van 
voorafgaande en volgende fonemen. De overgangen tussen de fonemen 
blijken een zeer belangrijke factor: juist op die overgangen 
varleren de fysische eigenschappen van het spraaksignaal sterk en 
zou men een groot aantal concatenatieregels nodig hebben om een 
verstaanbare en natuurlijk klinkende spraakuiting te kunnen maken. 

Een derde mogelijkheid vinden we in het gebruik van de zogenaam
de difonen als bouwstenen. Difonen zijn stukjes spraakklank rond 
de overgang tussen twee fonemen, ruwweg van halverwege het ene tot 
halverwege het volgend foneem. Emerard en Larreur (1976) gebruiken 
de volgende definitie: On definit le diphone comme le segment 
compris entre les deux parties stables de deux phonemes consecu
tifs. Het voordeel van deze methode is, dat men de perceptief zo 
belangrijke overgang in zijn geheel (in geanalyseerde vorm) ter 
beschikking heeft. De lassen, die ontstaan ten gevolge van het aan 
elkaar rijgen van de difonen, komen nu te liggen op plaatsen waar 
de fysische eigenschappen van de fonemen het minst snel verande
ren. Het blijkt mogelijk met deze methode goed verstaanbare spraak 
te verkrijgen. 

In het volgende hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven 
van een afstudeerproject waarbij een volledige verzameling difonen 
voor het Nederlands op automatische wijze werd gegenereerd. 
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2. Beschrijving van het project. 

Als onderdeel voor spraaksynthese vanuit tekst wordt in het IPO 
reeds enige jaren gewerkt aan systemen voor het genereren van 
kunstmatige spraak door aaneenrijgen van difonen (Elsendoorn & 't 
Hart 1982 en Eisendoorn 1984). 

Een al bestaande verzameling van ongeveer 1900 di fonen is in de 
loop der tijd geleidelijk 'met de hand' opgebouwd. Daartoe zijn 
onzinwoorden, uitgesprokèn in een draagzin, met de computer 
gecodeerd in 13 parameters voor de spraaksynthetisator en vervol
gens op interactieve wijze gesegmenteerd in afzonderlijke difonen. 
Een voorbeeld is het onzinwoord "nenaane", waaruit in principe de 
difonen /nc/ ,/cn/,/naa/,/aan/ gehaald kunnen worden (de 'c' staat 
voor de onbeklemtoonde klinker schwa); in de praktijk zal het 
vooral gaan om de twee laatste. Het gebruik van onzinwoorden 
levert een uniformiteit in uitspraak, omdat de klemtoon telkens op 
de tweede lettergreep moet worden gelegd. 

Om een aantal redenen werd nu een nieuwe verzameling nederlandse 
di fonen gewenst. Een complete di foonverzameling bestaat uit 1900 
tot 2000 elementen, zodat het op interactieve wijze 'met de hand' 
segmenteren een zeer omvangrijk karwei wordt. Het ligt dan voor de 
hand te proberen zo'n verzameling geheel op automatische wijze te 
maken. Er is nu programmatuur ontwikkeld om in een (vaste) 
draagzin automatisch begin- en eindpunt van een onzinwoord te 
bepalen en om, na codering, het betreffende woord in een bepaald 
aantal fonemen te segmenteren. Per segmentatie-slag wordt uit het 
woord, waarvan van tevoren is opgegeven uit welke fonemen dit is 
samengesteld, een difoon gesegmenteerd. Uit hetzelfde woord kunnen 
zo meerdere difonen worden gehaald (van Hemert 1984, Wagenaars 
1985). Het voordeel van inbedding in een vastgestelde draagzin is, 
dat de woordsegmentatie volgens vaste regels bij elk woord op 
identieke wijze geschiedt; bovendien 
natuurlijk mogelijke uitspraak van 
beschreven procedure werd nog niet 

wordt op deze manier een zo 
zo'n woord verkregen. De 
eerder toegepast voor het 

genereren van een complete verzameling. 

Het doel van dit afstudeerproject is om met behulp van bovenge
noemde segmenteerprogrammatuur langs automatische weg een nieu~ 
verzameling nederlandse di fonen samen te stellen en wel voor een 
spreker (H.W.Z.). De resultaten hiervan zullen inzicht moeten 
leveren over de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van deze methode 
in kwalitatief en kwantitatief opzicht. De oorspronkelijke golf
vorm van de onzinwoorden waaruit de di fonen afkomstig zijn moet 
bewaard blijven, zodat eventuele verbeteringen en aanpassingen in 
zowel segmentering als formantcodering alsnog geïmplementeerd 
kunnen worden. 
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De aldus gevormde difoonverzameling zal perceptief geevalueerd 
moeten worden, onder meer door de nieuwe difonen te vergelijken 
met de oude en door de gesynthetiseerde spraak van beide verzame
lingen te vergelijken en te beoordelen op verstaanbaarheid en 
natuurlijkheid. Belangrijk daarbij is dat eventuele tekortkomingen 
van de segmenteerprogrammatuur (zo mogelijk systematisch) in kaart 
worden gebracht. 

In hoofdstuk 3 zal worden besproken hoe een verzameling (onzin)
woorden, uitgesproken in -een draagzin, op band werd opgenomen. De 
automatische segmentatie van de woorden uit de draagzin zal in 
hoofdstuk 4 worden besproken. Resultaten en conclusies t.a.v. het 
gebruik, snelheid en nauwkeurigheid van de gehanteerde methode 
zullen hierbij aan de orde komen. 

In hoofdstuk 5 zullen twee methodes worden besproken voor foneem
segmentatie, die in combinatie het belangrijkste deel van de 
difoonsegmentatieprogrammatuur uitmaken. De resultaten van een 
eerste volledige segmentatieslag zullen in hoofdstuk 6 worden 
besproken, waarna aan de hand van enkele aanpassingen m.b.t. te 
hanteren parameters een tweede verzameling werd gegenereerd. 
Resultaten en conclusies hiervan leidden tot een aanbeveling voor 
een te volgen strategie voor het gebruik van de segmentatieproce
dure. 

Na correctie van een aantal difonen uit deze tweede verzameling 
werd een derde verzameling verkregen. In hoofdstuk 7 zal worden 
besproken hoe een perceptieve evaluatie werd opgezet met een 
tweetal tests. De eerste test vergeleek de kwaliteit van de nieuwe 
difonen met de genoemde verzameling met de hand gesegmenteerde 
difonen. Dit gebeurde door het auditief aanbieden van (met beide 
sets geconcateneerde) bestaande nederlandse woorden en het beoor
delen van de verstaanbaarheid en spraakkwaliteit hiervan. De 
interpretatie daarvan toont aan dat de woorden, gemaakt met de 
nieuwe difonen, significant beter scoorden t.o.v. de woorden die 
gemaakt werden met de oude difonen. 
De tweede test is een onderdeel van een grote test, die tot doel 
heeft het testen van een volledige verzameling difonen met behulp 
van nonsenswoorden. Deze woorden zijn gevormd als CVC- of VCCV
woorden. Als inleiding op deze test, die nog in een ontwikkelings
fase verkeerde, werd een lijst cve-woorden gebruikt, waarbij alle 
combinaties van difonen voor de nieuwe verzameling werden toege
past. De resultaten van deze test zullen worden vergeleken met die 
uit de eerste test. 
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3. WOORDMATERIAAL 

3 .1. Inleiding 

Voor het verkrijgen van een verzameling di fonen voor het neder
lands is een groot aantal (onzin)woorden noodzakelijk. Uit deze 
woorden kunnen dan een of meerdere di fonen worden gesegmenteerd. 
Op het IPO is reeds eerder een woordenlijst hiervoor samengesteld 
(Elsendoorn & 't Hart, '82), die ook bij dit project gebruikt is. 

In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe de 1629 woorden uit deze 
lijst, in een draagzin uitgesproken, op tape werden opgenomen. In 
7 sessies van een half uur en twee van een kwartier werden alle 
zinnen via een beeldscherm aan een spreker aangeboden; de presen
tatie van de zinnen aan de spreker en het inspreken van de zinnen 
zullen in verschillende onderdelen worden toegelicht. 

3.2. Woorden 

3. 2 .1. Kenmerken 

De genoemde woordenlijst bestaat uit een aantal groepen, die in 
tabel 3.1 weergegeven zijn. Behalve de di fonen die een overgang 
tussen een klinker en een medeklinker beschrijven (CV- en VC-difo
nen) zijn er overgangen tussen klinkers (VV-difonen) en medeklin
kers (CC-difonen) en een aantal gevallen waar een stiltestuk 
aanwezig is (glottal-stop en begin- en einddifonen). 

In de tabel staan in het midden de fonetische beschrijving van 
woorden waaruit bepaalde difonen gehaald worden. Links staat dan 
welk type difoon bedoeld is en rechts wordt de filenaam gegeven 
waaronder de woorden op de spraakschijf zijn opgeslagen. De 
voorbeeldwoorden zijn weergegeven met de gehanteerde symbolen voor 
de fonemen. In appendix 3.1. vindt men een lijst van de gehanteer
de foneemkarakters, die in dit verslag (tenzij anders vermeld) 
steeds gebruikt zal worden. Het 'si'-karakter staat voor een 
stilte-stuk voorafgaand aan of volgend op een woord. 

A. De eerste groep bestaat uit onzinwoorden van het type CcCVCc, 
bijv. pepaape, nenoone. De V(owel) staat voor een van de 15 
nederlandse klinkers of tweeklanken, de C(onsonant) voor medeklin
ker, die hier per woord drie keer voorkomt (Elsendoorn & 't 
Hart,'82). De 'c' staat voor de onbeklemtoonde neutrale klinker 
(schwa). Uit deze woorden worden dan een CV-difoon en een 
VC-difoon gesegmenteerd • 
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B. Een tweede groep bestaat uit bestaande woorden waaruit zgn. 
consonant-clusters worden gehaald, de CC-difonen. 

C. De derde groep bestaat uit onzinwoorden die de /h/-klank 
bevatten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zgn. h-trifoon, 
een segment spraak dat bestaat uit de overgang van het stationaire 
deel van het vorige foneem naar de /h/, de /h/ zelf en de overgang 
van de /h/ naar het stationaire deel van het volgende foneem. Er 
wordt gebruik gemaakt van trifonen omdat de 'h' sterk spectraal 
gekleurd wordt door de omringende fonemen. We merken hierbij op 
dat de totale verzamèling klanksegmenten zo sterk toeneemt; 
ongeveer 25 % van de totale bibliotheek zal uit trifonen bestaan. 

D. Een volgende groep woorden vormen de zogenaamde consonant/glot
tal-stop difonen en de glottal-stop/vowel en glottal-stop/conso
nant difonen. Deze difonen worden gehaald uit constructies als 
"na-apen" en "op-eten". 

E. Een andere groep vormen de vowel-vowel difonen, die gehaald 
worden uit woorden als "naief" en "bijeen". 

Soort difoon Voorbeeld Filenaam 

a. CV/VC pcpiipc /p/ii/- en kV[ •• ] 
/ii/p/-difoon 

b. cc rente /n/t/-difoon cC[ •. ] 

Co C/h/V en V/h/V toohatte /oo/h/ a/-trifoon cVh[ •• ] 
et hotte /t/h/o/-trifoon cCh [ •. ] 

d. glottal-stop men is /m/gs/i/ gls [ •• ] 

e. vv meeander /ee/ a/-difoon klk[ 0 0] 

f. begindifonen iin /si/ ii/ bd [ 0 0] 

g. einddifonen koot /t/si/ ed [ .. ] 

-----------------------------------------------------------
Tabel 3.1 

Overzicht van de difoon-groepen indeling. Per groep 
wordt een voorbeeld gegeven van een woord waaruit een 
of meer difonen worden gesegmenteerd. De filenaam is 
de gehanteerde naam voor de data-files van de woorden 
op de spraakschijf. 
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Verder is er een groep consonant-/ooi en consonant-lee/ difonen 
voor /oo/ en /ee/ gevolgd door een /r/. In de nederlandsetaal is 
de uitspraak van deze klinkers, gevolgd door een 'r', anders dan 
wanneer deze gevolgd worden door een andere medeklinker. Daarom 
wordt hiervoor een aparte set difonen gegenereerd; deze worden 
gehaald uit woorden als "beboore" en "bebeere". 

Twee aparte groepen vormen de zgn. begin- en einddifonen. Een 
begindifoon (f) bestaat uit een stuk stilte 'si', gevolgd door het 
eerste gedeelte van een bepaald foneem. Een einddifoon (g) bestaat 
uit een klankgedeelte, 'gevolgd door een stiltestuk 'si'. Hierbij 
worden woorden gebruikt die aan het begin c.q. aan het einde van 
een zin staan. 

Appendix 3.1. geeft weer welke fonemen bij dit project zijn 
gebruikt, waarbij de fonetische beschrijving wordt gegeven en een 
voorbeeldwoord waarin het betreffende foneem voorkomt. 

3.2.2 Draagzinnen. 

Alle woorden werden uitgesproken in een draagzin om een zo 
natuurlijk mogelijke uitspraak te verkrijgen. De genoemde onzin
woorden zijn daarbij uitgesproken met de klemtoon op de tweede 
lettergreep. Voor de begin- en einddifonen zijn andere draagzinnen 
gebruikt, omdat bij deze difonen een stuk stilte voor resp. na het 
woord vereist is. In totaal zijn er dus drie draagzinnen gebruikt: 

* Voor alle woorden behalve begin- en einddifonen: 

"Het volgende woord had kunnen zijn." (1) 

* Voor de begindifonen: 

......... is het volgende woord." (2) 

* Voor de einddifonen: 

"Het volgende woord was (3) 

Het gebruik van de genoemde draagzinnen zal verder worden bespro
ken in hoofdstuk 4, waar de segmentatie van de woorden uit de 
draagzin aan de orde komt. 
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3.3. Presentatie van de woordenlijst. 

Bij het inspreken van de draagzinnen is besloten onderscheid te 
maken tussen de drie verschillende draagzinnen, zodat er drie 
hoofdblokken ontstaan, al of niet onderverdeeld. 
De totale woordenlijst, bestaande uit 1629 woorden, werd onderver
deeld in 8 sessies, waarvan 6 van 205 woorden, een van 176 en een 
van 120 woorden met draagzin (1) en 1 sessie van 54 woorden met 
draagzin (2) en een sessie van 49 woorden met draagzin (3). De 
volgorde van aanbieding, binnen de sessies werd willekeurig geko
zen. Met de beschikbare woordenlijst leverde dit: 

(6x205)+176+120 1526 woorden in draagzin (1) 

54 woorden in draagzin (2) 
49 woorden in draagzin (3) 

+ 
totaal aantal woorden: 1629 

De aanbieding van de zinnen zelf vond plaats op een terminal
scherm. Hiervoor werd een programma LEESTEST (Appendix 3.2.) 
geschreven dat zorg droeg voor de presentatie van de verschillende 
sessies. 
De draagzinnen werden gepresenteerd op een overigens leeg scherm. 
Binnen een sessie werden telkens groepjes van 10 zinnen twee maal 
achter elkaar aangeboden: bij de woordsegmentatie, die in hoofd
stuk 4 zal worden besproken, had men dan altijd een tweede zin ter 
beschikking als de kwaliteit van de eerste tekortschoot. 

Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze 
manier van aanbieden zijn: 

- De spreker ziet telkens slechts de op te lezen zin op het 
scherm, zodat verwarring met andere zinnen wordt voorkomen; als 
van een lijst gelezen zou worden, zou er een kans bestaan dat per 
ongeluk een zin overgeslagen werd. 

- Mede hierdoor wordt een extra inspanningsfactor aan de spreker 
ontnomen, nl. het bijhouden van de lijst, waardoor hij zich 
uitsluitend op het spreken hoeft te concentreren. 

- Het ontbreken van grote aantallen papieren bij het inspreken 
voorkomt extra "achtergrondruis" t.g.v. verschuiven en ritselen 
van papier. Een terminalscherm, bui ten een geluirlsdichte box 
waarin de spreker zich bevindt is "ruisloos". 
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- Het tempo van het oplezen van de zinnen kan in de hand worden 
gehouden door de aanbieding van de volgende zin van buitenaf op 
te leggen, d.w.z. dat een proefleider ter controle meeluistert en 
de aanbieding van de volgende zin verzorgt. 

3.4. Opnames. 

een mannelijke spreker 
inspreken van stimuli en 

zich goed leende voor het 

De woordenlijst is ingesproken door 
(H.W.Z.), die ervaring had met het 
waarvan bekend was, dat Z1Jn stem 
spraakanalyse/resynthese-systeem. 

Bij de opnames werd gebruik gemaakt van een geluirlsdichte box, 
waarbij de spreker door een venster het terminalscherm kon 
aflezen. Via een in de box geplaatste Philips Electret Condensor 
microfoon (lage impedantie) werden de zinnen opgenomen met een 
Revox B77 Stereo taperecorder op BASF ferro super LH professional 
HIFI LPR banden met een snelheid van 19 cm/sec. 
De microfoon werd onder een hoek van ongeveer 70 graden met de 
spreekrichting op ca 25 cm van de spreker geplaatst; dit om te 
voorkomen dat een DG-component in de microfoon ontstaat t.g.v. 
luchtstroming rechtstreeks op het membraan. 
De opnamesterkte werd vooraf vastgesteld en wel zodanig, dat de 
woorden op een voldoende hoog niveau werden opgenomen; een zekere 
mate van clippen in de draagzin werd hierbij toegestaan, zolang 
dit maar niet bij de stimuluswoorden optrad. De 8 sessies met 
draagzin (1) werden elk op een aparte band opgenomen, de sessies 
van begin- en einddifonen samen op 1 band. 
Na de opnames werden de banden in opnamerichting verder afge
draaid en zo bewaard. Hiermee wordt de invloed van ongewenste 
bijgeluiden ten gevolge van doordrukken van de band, waarbij het 
signaal van een stuk band a.h.w. gecopieerd wordt op een 
onderliggend stuk, verminderd. 

De presentatie op het scherm werd van buitenaf geregeld door de 
proefleider, i.c. de auteur, die meeluisterde en het commando 
voor de volgende zin gaf, terwijl hij tevens de spreker contro
leerde aan de hand van vooraf geprepareerde woordenlijsten. 
In gevallen dat de spreker zich versprak werd de zin herhaald 
nadat hiervan melding was gemaakt door een "herstel" uit te 
spreken. De proefleider tekende dit aan op de betreffende 
woordenlijst en hield tevens bij of woorden al of niet opnieuw 
moesten worden ingesproken. De betreffende woorden werden dan aan 
het eind van elke sessie nog een keer opgenomen • 
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De opnametijd voor de zeven sessies bedroeg ongeveer een half uur 
per sessie; verder waren er een sessie van 18 minuten en twee van 
circa 8 minuten ( begin- en einddifonen ). Tussen de sessies werd 
een ruime pauze genomen om de spreker voldoende rust te gunnen. 
Met deze indeling zijn we er in geslaagd op een dag de complete 
woordenlijst op band op te nemen. In hoofdstuk 4 zullen de 
spreeksnelheid en de varianties hierin over de verschillende 
sessies worden behandeld. 
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4.WOORDSEGMENTATIE 

In dit hoofdstuk zal het principe van de automatische woordsegmen
tatie worden besproken. De invloeden van spreeksnelheid, benodigde 
segmentatie- en wachttijden en nauwkeurigheid van de segmenta
tie-resultaten zullen hierbij aan de orde komen. Hierbij zal 
duidelijk worden dat het systeem, zoals het op de HP 9920 is 
geimplementeerd, niet efficient genoeg werkt. In deze opstelling 
gaat teveel tijd verloren aan het overzenden van data tussen HP en 
VAX, op welke het di foonsegmentatie programma zal worden ui tge-
voerd. De oorspronkelijke bedoeling van dit systeem om 
line' in te nemen en rechtstreeks te segmenteren, 
haalbaar blijken. 

4.1. Automatische woordsegmentatie. 

zinnen "'on 
zal niet 

Zoals reeds eerder vermeld zijn alle woorden opgenomen in een 
draagzin om ze zo natuurlijk mogelijk te laten klinken. Nadat een 
zin opgenomen is op band, zal het benodigde woord uit de draagzin 
gesneden moeten worden. Aangezien voor een difoonverzameling 
ongeveer 2000 woorden nodig zijn, is het aantrekkelijk als een 
groot gedeelte van het werk automatisch gedaan kan worden. 

Op het IPO is een programma ontwikkeld en geimplementeerd op een 
HP 9920 computer, dat op automatische wijze de benodigde woorden 
uit een draagzin segmenteert ( Wagenaars, "'85). In combinatie met 
een Phili ps Speech Adapter Box OM 8010 (Den Ouden, "'84) kan via 
een taperecorder spraak ingevoerd worden; de data van de samples 
worden opgeslagen in de vorm van zgn. N-files, die de golfvorm van 
het spraaksignaal bevatten. 

Het programma is in eerste instantie bedoeld voor het segmenteren 
van woorden uit een vaste draagzin, bv "Het volgende woord had 
•••••• kunnen zijn." Deze zin kan men dan beschouwen als opgebouwd 
uit drie stukken: een stuk voorafgaand aan het te segmenteren 
woord, het woord zelf en het stuk volgend na dit woord. 
Het principe van het programma berust op het vergelijken van een 
zin met een van te voren vastgestelde referentiezin; het eerste en 
laatste stuk van de zin zal erg veel lijken op het eerste resp. 
laatste stuk van de referentiezin, zodat op basis hiervan een 
besluit genomen kan worden over de plaats van het te segmenteren 
woord (zie fig. 4.1). De gehanteerde methode zal in dit hoofdstuk 
worden besproken. 

Bij het innemen van het spraaksignaal via de Speech Adapter Box 
wordt dit gesampled met een frequentie van 10 kHz, wat overeenkomt 
met een Nyquist bandbreedte van 5 kHz voor de spraak. De 
,amplitudewaarde van elk sample wordt weergegeven met 12 bits. 
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Van 100 opeenvolgende samples wordt het sample met de maximurn 
amplitude gekozen; de absolute waarde lAl van de amplitude van dit 
sample vormt een maatstaf voor de amplitudeinformatie van een 
frame, d.i. een groep van 100 samples, en wordt gehanteerd bij 
verdere berekeningen in het programma. De duur van een frame 
bedraagt 10 ms. 

!A~ t 
_, 
tol ., -..... 
c ., ... ., 

..... ., ... 

I". 1 

.. "" ~ . .... 
"Het volgende woord had 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

' .. 
kunnen zijn 

c I 
ï 
I 

..... 
N I . . 

. . 
• ••• ... t. ... 
~- ·~ -t 

te segmenteren woord 

Fig. 4.1. Principe van woordsegmentatie. In het bovenste gedeelte is de het 
amplitudemaximum lAl van de frames van de refentiezin, die bestaat uit het 
eerste en laatste gedeelte van de draagzin, uitgezet naar de tijd. Dit geheel 
wordt zodanig geschaald, dat het past in de te segmenteren zin, die in het 
onderste gedeelte is weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen begin- en eind
grens van het te segmenteren woord ~rden bepaald. 

Voor het maken van een referentiezin wordt een draagzin ingenomen 
via het beschreven systeem; op het scherm kan men de amplitudein
formatie van het signaal weergeven zoals in fig. 4.1. Aan de hand 
van dit beeld moeten de framenummers van "einde eerste zinsdeel" 
en "begin laatste zinsdeel" aangegeven worden. De keuze van een 
referentiezin is dus in zoverre niet willekeurig, dat deze grenzen 
met grote zekerheid gekozen moeten kunnen worden. In gevallen dat 
dit niet duidelijk genoeg is, moet men een andere zin nemen. 

Bij het vergelijken van de referentiezin met een andere zin worden 
de amplitudewaarden van de frames van beide zinnen van elkaar 
afgetrokken. Dit verschilsignaal wordt nu via kleinste-kwadraten 
~erekening geminimaliseerd. Eerst wordt de lengte van de referen
ti~zin met een bepaalde schalingsfactor vermenigvuldigd, waarna 
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het verschilsignaal wordt berekend. Door dit in een gebied tussen 
0,9 en 1,1 maal de oorspronkelijke lengte van de referentiezin te 
doen met een stapgrootte van 0,01 en die factor te nemen waarbij 
het restsignaal minimaal is, kan men de framenummers bepalen van 
het begin en eind van het te segmenteren woord. De frames tussen 
deze grenzen worden dan in een spraakfile (N-file) weggeschreven 
onder een van te voren gespecificeerde filenaam. Onder deze 
filenaam kan men dan een gesegmenteerd woord terugvinden. In 
paragraaf 4.2.3. zal blijken dat deze methode slechts in 0,5% van 
de gevallen een essentie_el fout gesegmenteerd woord oplevert en 
dat in 16% van alle gevallen een heel klein restant van de 
draagzin hoorbaar is, wat echter geen invloed heeft op de 
difoonsegmentatie. 

Voordat men de samplecl-data van de referentiezin gaat vergelijken 
met die van een nieuwe zin, moet eerst het begin van de nieuwe zin 
worden gedetecteerd. Nadat een x aantal opeenvolgende frames 
gevonden zijn met een amplitude groter dan een vastgestelde 
drempel, wordt tot detectie van "begin zin" besloten. Dit wordt 
gedaan door van het begin van die x frames 3 frames terug te gaan 
en het framenummer van die plaats te definieren als het nummer van 
het eerste frame van de zin. Een voordeel van deze manier van 
detectie is, dat voorafgaande ruispiekjes of klikken niet als het 
begin van de zin worden gedetecteerd. 
In eerste instantie werd x=lO gebruikt; dit bleek echter problemen 
op te leveren bij sommige draagzinnen, omdat het eerste woord van 
"Het volgende woord had" soms erg kort als '" t" werd uitgesproken. 
Hierdoor werd dit woord als ruispiekje opgevat en werden de eerste 
10 opeenvolgende frames pas in het tweede woord gedetecteerd. De 
segmentatie van het woord uit de draagzin liep in deze gevallen 
duidelijk fout. Door x=S te kiezen leverde de detectie van een 
korte '"t" geen problemen meer. Bij de segmentatie van de 
draagzinnen voor begindifonen zal deze begin-zin-detectie nog 
verder aan de orde komen. 

De invoer voor het segmentatieprogramma bestaat behalve uit een 
spraakgedeelte ook uit een tekstgedeelte, een zogenaamde grafeem
file. Daarin staat onder welke filenaam het gesegmenteerde woord 
moet worden weggeschreven, een grafeemrepresentatie van het woord 
en de fonetische beschrijving van het woord. Deze grafeemfile ziet 
er als volgt uit: 
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************************************************************ 
filenaam * grafeemrepresentatie * fonetische beschrijving 

************************************************************ 
kiil2 * memieme * si m c m i: m c si 
ky8 * fefuufe * si f c f y f c si 
glsl5 * meet ik * si m ee t gls i k si 

* ........ * . .............. 
************************************************************ 

Voorbeeld van een grafeemfile 

De verdere condities voor het formaat van deze file vindt men in 
de handleiding die voor het gebruik van dit programma geschreven 
is (Wagenaars, '85). 

In tabel 3.1 vindt men de gehanteerde filenamen voor de woorden 
waaruit de verschillende soorten difonen worden gesegmenteerd. 
Elke N-file bevat een extra identificatie-record waarin de infor
matie, afkomstig uit de grafeemfile, opgeslagen wordt. Hierin 
wordt aan een foneem een getal toegekend overeenkomstig de 
rangschikking in appendix 3.1.; de informatie in dit blok is van 
belang voor het difoon-segmenteerprogramma, waarover meer in 
hoofdstuk 5 e.v. 

De sessie-files die werden gebruikt bij de opnames werden verder 
aangevuld volgens de voor de grafeemfiles bestaande regels (Wage
naars, '85). De grafeemfiles bestonden uit maximaal 25 woorden, 
omdat het segmenteringsprogramma geen grotere files kon verwerken. 
De grootste sessies (205 woorden) leverden dus in totaal 8 
grafeemfiles van 25 en 1 grafeemfile van 5 woorden. Met de voor 
dit programma beschikbare geheugenruimte op de HP kon zo'n sessie 
net in een keer verwerkt worden, waarna de schijvenruimte "Weer 
vrijgemaakt moest worden voor een nieuwe sessie. 
Na het innemen van maximaal 25 zinnen waren de gesegmenteerde 
woorden als aparte N-files opgeslagen. Om deze files effici.ent 
over te zenden naar de VAX werden ze samengevoegd in een 
zogenaamde VAX-file, die dan in een keer kon worden overgezonden. 
Uiteindelijk had men dan op de spraak-dataschijf van de VAX de 
beschikking over de gehele verzameling woorden waaruit vervolgens 
de difonen voor het nederlands konden worden gesegmenteerd. Dit 
laatste zal in hoofdstuk 5 e.v. worden behandeld. 
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4.2. Evaluatie. 

In dit hoofdstuk zullen verschillende resultaten van het werken 
met het woordsegmenteringsprogramma in kwantitatieve en kwalita
tieve zin worden besproken. 

4.2.1. Spreeksnelheid. 

Tijdens het segmenteren werd met de hand bijgehouden uit hoeveel 
frames het eerste stuk van de draagzin "Het volgende woord had 
••.• kunnen zijn" bestond. Hierdoor kon de spreeksnelheid bijge
houden worden en tevens de variatie hiervan over de verschillende 
opnames. In figuur 4.2 is per sessie de gemiddelde duur van het 
eerste zinsdeel en de variantie hiervan aangegeven. Hierbij gaat 
het om zeven sessies, waarvan de eerste zes uit 205 en de laatste 
uit 176 zinnen bestonden,alle met de genoemde draagzin. De totale 
gemiddelde duur van het eerste stuk, gemiddeld over alle sessies, 
bedraagt 1520 ms met een variantie van 127 ms. Deze waarden werden 
bepaald volgens: 

[ 
t 

N 

N=7 
met t=gemiddelde tijdsduur van 

"Het volgende woord had" 
over 7 sessies. 

ti=gemiddelde duur per sessie 

Opmerkelijk is, dat de snelheid na de eerste sessie is toegenomen, 
maar dat de laatste twee blokken weer langzamer zijn ingesproken. 
Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat alle sessies 
op dezelfde dag zijn gehouden, zodat vermoeidheidsverschijnselen 
op het eind een rol zijn kunnen gaan spelen. De verschillen in 
spreeksnelheid zijn echter zo klein, dat bij de difoonsegmentatie 
geen problemen zijn te verwachten. 

4.2.2. Segmentering: tijdsduur. 

In deze paragraaf zal de benodigde tijdsduur voor de verschillende 
fasen van het woord-segmenteren aan de orde komen. 

Op de HP konden telkens maximaal 25 woorden tegelijk verwerkt 
worden tot N-files. Een sessie van 205 woorden zoals die op band 
opgenomen werd, moest dus worden verdeeld in 8 grafeemfiles van 25 
woorden en een grafeemfile van 5 woorden. De grafeemfiles werden 
aangemaakt op de VAX en overgezonden naar de HP. 
Het kostte gemiddeld 8 minuten om de 9 grafeemfiles van een sessie 
over te zenden naar de HP. Tevens moest vooraf de schijvenruimte 
van de HP telkens vrij gemaakt worden om plaats te maken voor de 
~nieuwe grafeemfiles. Dit kostte gemiddeld 5 minuten. 
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t (rns) CT (ms) 

--------------------------------------------
Sessie 1 1643 72 
Sessie 2 1454 69 
Sessie 3 1475 70 
Sessie 4 1360 96 
Sessie 5 1377 70 
Sessie (., 16111 153 
Sessie 7 170R 94 

--------------------------------------------
Totaal gemiddelde: 1520 1~7 

Fig. 4.2. Gemiddelde duur van "Het volgende woord had" voor de opeen
volgende spreeksessies l t/m 7. De voor de gemiddelde duur over het 
totaal werd berekend volgens 
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Het inlezen en segmenteren van een blok van 25 zinnen kostte 
gemiddeld 14 minuten. De 25 gesegmenteerde woorden werden gebun
deld in een zgn. VAX-file, die in een keer kon worden overgezonden 
naar de VAX, waarna de 25 woorden als aparte N-files beschikbaar 
waren voor de difoonsegmentatie. Het vormen van een zogenaamde 
VAX-file kostte ongeveer 4 minuten. In totaal kostte het dus 
gemiddeld 18 minuten voordat een grafeemfile van 25 woorden 
helemaal verwerkt was en de resulterende data gereed waren voor 
overzenden naar de VAX. 

Het overzenden naar de VAX van een VAX-file, bestaande uit 25 
samengevoegde N-files, kostte gemiddeld 10 minuten, waarbij een 
transmissiesnelheid in de orde van 5 kbits/sec. werd gehaald. Het 
overzenden gebeurde met een automatisch verhoogde prioriteit. 
Met bovenstaande gegevens komt men per sessie tot het volgend 
overzicht: 

Gereed maken voor segmentatie 
Vrijmaken geheugenruimte 
Segmentatie 25 zinnen (HP) 
VAX-file maken (HP) 
Overzenden HP naar VAX 
Instellen bandrecorder 

Grafeemfile van 5 zinnen 

14 
4 

10 
2 

30 

min. 
min. 
min. 
min. 
+ 

min. x8 

8 min. 
5 min. 

= 240 min. 
7 min. 

+ 
260 min. 

De effectief benodigde tijd per sessie komt dus op gemiddeld 260 
minuten. In totaal waren er 7 sessies van dit formaat, zodat we 
voor de 1406 woorden in de draagzin "Het volgende woord had •••• 
kunnen zijn" een benodigde duur vinden van 30,3 uur. Dit zou 
betekenen dat, behoudens tijdverlies door fouten en vertragingen 
tijdens het segmenteren, per woord 1 minuut en 20 seconden nodig 
is om vanaf de band tot een N-file op de VAX te komen. Kijken we 
alleen naar het segmenteren, dan kostte dit ongeveer 34 seconden 
per woord, zodat blijkt dat een groot gedeelte van de benodigde 
tijd gaat zitten in de overige handelingen. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra tijd, nodig voor 
het segmenteren; als een woord niet goed gesegmenteerd werd of er 
werd om een of andere reden uit het hoofdprogramma gesprongen, dan 
kostte dit weer veel extra tijd. Er was namelijk geen mogelijkheid 
ingebouwd om zonder meer verder te gaan op het punt waar men 
gebleven was, zodat men telkens opnieuw moest beginnen als er iets 
mis ging. In paragraaf 4.2.5 zal hierover meer worden vermeld • 
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4.2.3. Segmenteerfouten. 

Al eerder werd de referentiezin en de functie hiervan in het 
segmenterings- proces beschreven. De flexibiliteit in het tijd
domein is zo, dat een te segmenteren zin 10% korter of langer mag 
Z1Jn dan de referentiezin om toch een goede segmentering te 
krijgen. 
De keuze van de referentiezin blijft vrij subjectief; het enige 
criterium hiervoor is het duidelijk aan kunnen geven van de 
genoemde grenzen van he~ te segmenteren woord, wat in paragraaf 
4.1 werd besproken. Bekijken we nog eens figuur 4.2, dan zien we 
dat er problemen kunnen ontstaan als we een en dezelfde referen
tiezin aanhouden voor alle sessies. In enkele gevallen zal de duur 
van een zin buiten de gestelde grens van 10% afwijking t.o.v. de 
referentiezin vallen. Dit probleem deed zich in het begin een 
enkele keer voor, maar is opgelost door voor elke sessie een eigen 
referentiezin te nemen en deze alleen maar voor die sessie te 
hanteren. De variantie van de leessnelheid binnen een sessie is 
zodanig, dat er binnen een sessie in het algemeen geen problemen 
zullen ontstaan. 
In enkele gevallen kwam het toch voor dat een zin niet binnen de 
gestelde grens viel. Hierbij kwam dan het nut naar voren van het 
twee maal inspreken van elke draagzin. Was een zin te lang of te 
kort, dan lukte het in alle gevallen alsnog met de andere. 

Na het segmenteren van alle zinnen op de HP waren alle woorden als 
N-files beschikbaar op de VAX-computer. Na beluistering bleek, dat 
bij sommige woorden toch nog een restant van de draagzin hoorbaar 
was, zowel voor als achter het woord. 
Het kwam een enkele keer voor, dat een woord wat kort was, waarbij 
het begin van het woord wat te ver was "afgesneden"; dit was 
echter nauwelijks hoorbaar storend. Bovendien worden de di fonen 
uit het binnengedeelte van deze woorden gehaald, zodat hier verder 
geen problemen zullen optreden. Bij de segmentatie van de begindi
fonen op deze manier gaf dit wel problemen, waarover verder in 
deze paragraaf meer gezegd zal worden. 

Een nadere analyse van alle woorden waarbij voor of na het woord 
een klein stukje van de draagzin hoorbaar, maar niet herkenbaar 
was leverde resultaten volgens tabel 4.1 .. Hierin zijn de percen
tages vermeld voor de verschillende situaties. Met ernstig fout 
worden de segmenteringsfouten bedoeld, waarbij een stuk van het 
woord is weggevallen of een stuk van de draagzin aan het woord 
vastzit en waarbij de difoonsegmentatie fout zal lopen. Met kleine 
fout worden de woorden bedoeld, waar nog net hoorbare plofjes voor 
of na het woord hoorbaar zijn, maar die geen invloed hebben op het 
di foonsegment eren, zoals later in dit verslag aan de orde zal 
komen. 
Relatief gezien komen bij de woorden beginnend met een 't' de 
~meeste fouten voor. Dit is te verklaren uit de constructie van de 
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draagzin, waarbij de 't'-klank op het einde van het eerste 
gedeelte van de zin overloopt in de 't' van het stimuluswoord, bv. 

"Het volgende woord had tehiete kunnen zijn." 

Ernstig fout 

Kleine fout 

Hiervan: 

hoorbaar voor het !NOOrd, 
woord beginnend met: 

hoorbaar na het woord, 
woord eindigend op: 

0,5 % 

12 % voor het woord 
4 % na het woord 

t 7,1 % 
n 1, 1 % 
d 0,7 % 
k 0,7 % 
e 0,6 % 
m 0,5 % 
p 0,3 % 
b 0,2 % 

i 0,2 % 
g,l,o,u,v,w,z <O ,2 % 

c 2,8 % 
n 0,3 % 

1, m, t, w <O, 3 % 

Tabel 4.1. Percentages segmenteringsfouten. Kleine fouten worden verdeeld 
in: restanten van de draagzin hoorbaar voor of na het gesegmenteerde woord. 
De percentages zijn opgesplitst naar de klank waarmee een woord begint resp. 
eindigt. 

Een aparte behandeling verdient de segmentatie van de begin- en 
ei nddi fonen. Hierbij werd, zoals eerder venne ld, gebruik gemaakt 
van andere draagzinnen, nl. was het volgende woord" resp. 
"Het volgende woord was Al eerder werd vermeld hoe de 
rieteet ie van het begin en einde van een zin plaatsvindt: eerst 
nadat 5 opeenvolgende frames gedetecteerd zijn die een amplitude
waarde hebben boven een vastgestelde drempel, wordt aan de hand 
hiervan het begin van de zin gedefinieerd. Figuur 4.3 geeft een 
schematische weergave hiervan. 

De drempelwaarde was tijdens de segmentatie vastgesteld op 20; dat 
is 1% van de maximale amplitude van 2047 die met 11 bits + 
tekenbit kan worden bereikt. De begingrens werd gesteld op drie 
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frames voor de 5 "drempel-frames". 

I• I 1 

l 

I 
i ••• 

drempel . . ... . . 
---t 

Fig. 4.3. Detectie van het begin van een zin. Nadat 5 opeenvolgende frames 
met amplitude lAl groter dan het drempelniveau zijn gevonden, wordt het begin 
van de zin gelegd op 3 frames voorafgaand aan de ~enoemde 5 frames. 

Bij de woorden voor de begindifonen hebben we geen eerste 
zinsgedeelte dat vergeleken kan worden met een referentiezin. Het 
te segmenteren woord zelf moet worden gebruikt voor de detectie 
van het begin van de zin. Bij de zgn. begintrifonen, woorden die 
met een .. h, beginnen, leverde dit problemen. Het h-foneem begint 
met ruis en heeft een relatief laag energiespectrum. Zo kon het 
dus gebeuren dat de drempel voor de detectie van het begin van de 
zin zodanig was, dat een belangrijk stuk van de .. h. beneden de 
drempel bleef. In paragraaf 4.2. 5. zal worden aangegeven hoe dit 
opgelost kan worden. Voor de draagzin die begint met "Het volgende 
woord had •• " is dit geen probleem, omdat hier een eerste referen
tiestuk voorafgaat aan het te segmenteren woord, waarmee een zin 
wordt vergeleken. De segmentatie van het woord is dus niet zo 
sterk afhankelijk van het begin van de zin. 

Bij de begindifonen is het begin van de zin tevens het begin van 
het woord. Heeft de beginklank een laag energiespectrum over een 
redelijke tijdsduur, dan kan het gebeuren dat er een stuk van het 
woord wegvalt. Dit gebeurde dan ook met vrijwel alle woorden die 
met een 'h' begonnen. Een paar "stilte" frames werden a.h.w. aan 
het woord vast geplakt omdat bij de input voor de difoonsegmenta
tie behalve de fonemen waaruit het woord bestaat ook een stuk 
stilte voor en na het woord wordt opgegeven. In hoofdstuk 7 zullen 
de resultaten van de difoonsegmentatie voor deze woorden worden 
besproken. Ook de stemhebbende en stemloze fricatieven 'v, z, f ,s' 
leverden dergelijke problemen op. Het woord saas werd zodoende 
hoorbaar als taas, zaad als daad, faam als paam. Een mogelijke 
:~plossing hiervoor zal in paragraaf 4.2.5. aan de orde komen. Voor 
de difoonsegmentatie zijn deze woorden met de hand uit de draagzin 
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gesegmenteerd. 

Bij de einddifoonstimuli leverde de drempeldetectie minder proble
men op. De bepaling van het einde van de zin gebeurt op de zelfde 
manier als in het voorafgaand verhaal, alleen telt men dan niet 
vooruit maar achteruit. In het algemeen gaat dit goed, maar de 
woorden koof, koop en koosj waren wat kort op het einde. Deze 
woorden zijn met de hand opnieuw gesegmenteerd. 

4.2.4. Problemen bij filetransport. 

Behalve de reeds genoemde problemen bij het segmenteren traden er 
ook bij het overzenden van de grafeemfiles enkele praktische 
problemen op. In het kort zullen hierna deze problemen aangegeven 
worden. 

Zoals reeds eerder vermeld werden de grafeemfiles op de VAX 
aangemaakt en daarna overgezonden naar de HP. Nadat deze files 
overgezonden waren, bleek aan het begin en eind van zo'n file een 
extra carriage-return- en line-feed-karakter te zijn toegevoegd; 
bovendien werden carriage-return-karakters binnen de file gevolgd 
door een line-feed. De herkomst van deze extra karakters bleek 
moeilijk te achterhalen. Een oplossing voor het elimineren van 
deze karakters werd gevonden in een apart geschreven programma 
ASCTRANS, dat de overbodige karakters uit de file haalt (Appendix 
4 .1.). Alle overgezonden grafeemfiles moesten dus eerst met dit 
programma bewerkt worden alvorens ze geschikt waren voor het 
segmentatie-programma. 

Een ander probleem dat zich voordeed, was het opvullen van de 
grafeemfiles met spaties. Een eis voor de verwerking van de 
grafeemfiles was, dat de ruimtes tussen filenaam, grafeemwoord en 
fonetische beschrijving met spaties opgevuld moesten zijn ( Wage
naars,'85). Bovendien moest de resterende ruimte achter de foneti
sche beschrijving opgevuld worden met spaties tot minstens 30 
karakters na het begin hiervan. Voor dit programma was namelijk de 
eis gesteld, dat een regel met minstens 58 karakters gevuld moest 
zijn. Het bleek, dat de overgezonden grafeemfiles van VAX naar HP 
niet aan deze eis voldeden, ook al waren de regels op de VAX 
volledig met spaties opgevuld. De regels bleken na de laatste 
letter afgekapt; een oplossing hiervoor werd gevonden door elke 
regel met een punt op het einde af te sluiten en de ruimte tussen 
laatste letter en punt op te vullen met spaties. 

Deze problemen kunnen worden vermeden door het transportprogramma 
van VAX naar HP aan te passen cq. het programma dat op de HP de 
grafeemfiles leest bij te stellen. 
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4.2.5. Conclusies en aanbevelingen. 

De segmentatie van woorden uit een groot aantal zinnen kost veel 
tijd. Het is nu de vraag hoeveel we met een automatisch woord-seg
menteringsprogramma kunnen winnen aan tijd en moeite ten opzichte 
van segmentatie met de hand. 
In dit hoofdstuk werd beschreven hoe gebruik werd gemaakt van een 
segmenteringsprogramma dat nog niet eerder gehanteerd was voor een 
grote verzameling zinnen. De keuze voor de HP-computer berustte op 
het feit dat met dit sys_teem de mogelijkheid kon worden ingebouwd 
spraak rechtstreeks via een microfoon in te lezen en te analyse
ren, waarna het benodigde woord meteen uit de draagzin kan worden 
gesegmenteerd. Aangezien bij de aanvang van dit afstudeerproject 
de hiervoor benodigde 16-bits analyser niet beschikbaar was, werd 
besloten de draagzinnen op band op te nemen; de hierbij gevolgde 
procedures werden in de voorgaande hoofdstukken besproken. 

Uit de genoemde resultaten mag men concluderen, dat vooral het 
oorspronkelijke doel, het 'on-line' inspreken van de draagzinnen, 
pas haalbaar wordt als substantieel snellere segmentatie en 
overzending van de spraakfiles bereikt kan worden. Alleen al de 
pure segmenteringstijd, die per woord gemiddeld 34 seconden 
bedroeg, maakt het voor een spreker onmogelijk een verzameling van 
zo'n 1600 zinnen met enigszins constante kwaliteit 'on line' in te 
spreken. Hierbij komt dan nog eens de tijd die nodig is om de 
spraakfiles over te zenden naar de VAX, zodat de wachttijden veel 
te groot worden. In verband hiermee zal (waar mogelijk) zeker iets 
gedaan moeten worden aan verkorting van de benodigde tijd voor 
verschillende handelingen. 

Gezien het kleine percentage 'echte' segmenteerfouten, waarbij 
stukken van het woord weg zijn gevallen, is het het overwegen 
waard tijdens het segmenteren het displayen van elke zin en de 
referentiezin op het scherm achterwege te laten. Dit kost veel 
(wacht)tijd en is voor de essentie van het segmenteren niet van 
belang. Het enige wat telt is de juiste segmentatie van het woord; 
dit kan men beluisteren, wat nu ook telkens gebeurde. Wel zou men 
dan de mogelijkheid van displayen van de verschillende genoemde 
amplitude-plaatjes ter beschikking moeten hebben in gevallen waar 
de segmentatie hoorbaar fout gaat en bij het maken van de 
referentiezin. 

Ten aanzien van het programma zelf zijn ook enkele aspecten die 
mijns inziens aandacht verdienen: 

- Er was nog geen mogelijkheid om bij onderbreking van het 
programma, hetzij op commando, hetzij doordat het programma op 
een of andere manier werd afgebroken door fouten, verder te 
kunnen gaan op de plaats waar men gebleven was. Dit leidde meer 

"'. dlm eens tot een verplicht herhalen van een gedeelte dat al 
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gedaan was. Nuttig zou het zijn een commando in te bouwen waarmee 
men op elke aan te geven plaats kan (her)starten in een 
grafeemfile. 

Het gebruik van grafeemfiles met een complete fonetische 
beschrijving voor het extra identificatierecord is niet strikt 
noodzakelijk in deze fase. Er is voor de latere difoonsegmentatie 
een apart programma waarbij het extra identificatie-record van 
een N-file automatisch wordt ingevuld en eventueel enkele malen 
wordt overschreven. Dit. laatste komt vaak voor, omdat uit een 
woord meestal meerdere difonen gesegmenteerd worden. Men gebruikt 
dan wel dezelfde spraakdata, maar men moet telkens andere grenzen 
aangeven waar het betreffende woord moet worden gesneden. Het is 
dus niet zo efficient om reeds bij de grafeemfiles het identifi
catierecord in te vullen, omdat men hiermee slechts voor een 
difoon de gegevens meegeeft, terwijl men meestal meerdere difonen 
uit een woord wil halen. 

De problemen, genoemd bij de segmentatie van begin- en 
eindifonen, kunnen waarschijnlijk vermeden worden als de drempel 
voor detectie van de genoemde 5 opeenvolgende frames wordt 
verlaagd en het aantal frames die opeenvolgend boven deze drempel 
moeten liggen vergroot wordt. Als de drempel verlaagd wordt, is 
weliswaar de kans groter dat ruispiekjes meegenomen zullen 
worden; door de voorwaarde te stellen dat er meer dan 5 
opeenvolgende frames boven die drempel moeten liggen (bijv .10), 
wordt deze kans weer verminderd. 

- Een andere mogelijkheid ligt in het nemen van meer dan drie 
frames voor de 5 opeenvolgende "drempel-frames" als begin van de 
zin. Als men meer frames kiest, is de kans groter dat beginstuk
ken met een relatief laag (ruis)niveau meegenomen worden. 
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5. DIFOONSEGMENTATIE. 

5 . l. In 1 e i di ng • 

In de voorgaande hoofdstukken werd beschreven hoe een verzameling 
woorden, nodig voor het verkrijgen van alle difonen voor het 
nederlands, tot stand i~ gekomen. Uitgaande van deze verzameling 
zal in de komende hoofdstukken beschreven worden hoe uiteindelijk 
een volledige bibliotheek van difonen is gerealiseerd. 

Binnen het IPO is een verzameling programrnatuur ontwikkeld, die 
zorg draagt voor de automatische segmentatie van woorden in 
difonen (van Hemert, 1985). Deze is opgebouwd uit een combinatie 
van twee foneemsegment at ie methoden. De eerste methode verdeelt 
een spraakuiting in een aantal segmenten op grond van groepering 
van frames waarvan de overdrachtsfuncties van het LPC synthesefil
ter veel op elkaar lijken. Dit gebeurt via correlatieberekeningen 
tussen frames binnen het spraaksignaal. De tweede methode segmen
teert een woord aan de hand van correlatieberekeningen tussen 
frames van de spraakuiting en referentieframes van fonemen die in 
het woord voorkomen. Bij de combinatie van deze twee methoden 
worden de met de eerste methode nauwkeurig bepaalde segmenten 
benoemd en evt. gecombineerd met de resultaten van de tweede. 

5.2. Eerste methode. 

In fig. 5.1 zien we de amplitude-overdrachtsfunctie van een LPC 
synthese filter dat gebruikt wordt bij de analyse van het 
spraaksignaal, in dit geval voor hetzelfde woordje 'ncnoonc', Per 
frame (10 ms) zijn een aantal pieken in de overdrachtsfunctie 
zichtbaar, de zogenaamde formanten. Deze komen overeen met de 
resonantiefrequenties van de mond-keelholte voor een bepaalde 
klank. Voor de waarneming van spraak zijn in het algemeen 5 
formanten, gelegen in het frequentiegebied van 100 Hz tot 5 kHz, 
voldoende. 

Bij een nadere beschouwing van fig. 5.1. zien we, dat er groepjes 
van frames Zl.Jn, waarvan de overdrachtsfuncties veel op elkaar 
lijken. Van Hemert beschrijft een methode voor het automatisch 
groeperen van frames die veel op elkaar lijken met behulp van 
correlatieberekeningen tussen frames. 
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Fig. S.l. Amplftude-overdrachtsfunctles van het LPC-synthesefilter, 
bepaal<i voor d~ opeenvol~ende frames (10 ms) van het woord "nenoone". 
Oe eerstE' segmentatlemethodr verd.-E>lt de spraakul tlng In "'"" aantal 
segmenten door hE't gro!"peren van framf'>s diP ve~l op elkaar lijken. 



De correlatie tussen twee frames wordt berekend volgens: 

s kHz 
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l. 
sJ. J • J w (f) a (f) a (fJ d f 

0 l. J 
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f: frequent ie 

.. ) 
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W(f) • 
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0 < f < f • 200 Hz 
- I 

fl < f ~ f2 • 1000 Bz 

f > f2 

W(f): een spectrale weegfunc:.fle die de gevoeligheid van het oor weer
geeft volgens een lineair verband van 200 Hz tot 1 kHz en logaritmisch 
voor hogere frequenties. 
si(f): het log amplitudespectrum van het LPG-filter uit het i-de frame 
si.sj: het inprodukt tussen het i-de en j-de frame 
Cij: de correlatie tussen het i-de en j-de frame. 

C . is een getal kleiner dan of gelijk aan een. Als C .. =1, dan 
zljn de twee frames identiek en naarmate de correlatiJJ kleiner 

wordt verschillen ook de frames meer. In de inleiding van dit 
verslag zagen we reeds dat de fysische eigenschappen van het 
spraaksignaal sterk veranderen op de overgangen tussen fonemen; 
voor een foneem zelf geldt dat deze over een groot gedeelte min of 
meer constant zijn, zodat we kunnen verwachten dat de correlaties 
tussen frames binnen bepaalde grenzen van een foneem hoog zullen 
zijn. 
Bij zeer hoge correlaties (Ci. > 0,999) kan men dus beslissen dat 
de frames tot hetzelfde segme'1,t behoren. ls c .. kleiner dan o,q9 
dan behoren de fram~s vrijwel zeker niet bij ~1kaar. Tussen deze 
twee grenzen ligt een gebied, waarbinnen het nog onzeker is of het 
i-de en j-de frame bij elkaar horen. De methode berekent voor 
vaste i-waarde telkens de correlaties met de tien voorafgaande en 
de tien volgende frames. Men past dus een tijdvenster toe van 210 

ms. Fig. 5.2. toont Cij als functie van j bij vaste i. 
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Fig. ~.2. De correlatie Ci van het j-de frame met het i-de frame 
als functie van j bij vasteji (i•l2). De grenswaarde C is hier 
gesteld op 0,997; correlaties met een waarde hoaer dangEens vormen 
· · e §rpns 
:;~ !:~::~t·~:~~tb::~aÎ~o~~o;a: ~i tot ei; het zwaartep n van 
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De kromme is een 'bult' met een top van 1.00 bij j=i. Er wordt een 
grenswaarde C =0,997 gekozen en men definieert een lokaal 
bepaald segmeA\re~~j frame i als een reeks opeenvolgende frames 
waarvan alle correlaties groter zijn dan de grenswaarde. Van dit 
lokale segment wordt een soort zwaartepunt berekend volgens: 

e. 
l. 

I j (C .. - c ) 

j = b. -J. J grens 
l. 

m. = 
~ 

e. 
~ 

I (C .. - c ) 
l.J grens 

j = b. 
l. 

Hiervan wordt de afstandsfunctie di onthouden: 

d =m-i 
i i 

Fig 5.3. toont de correlatiekrommen voor verschillende waarden van 
i. 

Van de afgebeelde afstandsfunctie duidt een nuldoorgang van plus 
naar min het midden van een stationair spraaksegment aan. Een 
nuldoorgang van min naar plus duidt de plaats aan van de overgang 
naar het volgende segment. Een zo bepaald segment bestaat dus uit 
die frames, die zich bevinden tussen twee nuldoorgangen van min 
naar plus van de afstandsfunctie. 

Deze methode heeft een voldoende hoge correctscore om te worden 
gebruikt bij automat i se he segmentatie maar heeft als nadeel dat 
het aantal gevonden segmenten niet van tevoren vaststaat. Voor het 
afsplitsen van di fonen moet echter ook bekend zijn welk foneem 
overeenkomt met welk segment. Nu weten we van tevoren welk woord 
we segmenteren en uit welke fonemen het woord bestaat; in de 
volgende paragraaf zal worden besproken hoe deze informatie 
gebruikt kan worden. 
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Fig. 5. 3. Boven: de golfvorm van het woord ''nenoone''. Midden: de cor
relatiekrommen voor een aantal waarden van 1 (l0(i(25), waarbij voor elke 
berekening een venster van 10 frames voor en na frame i wordt gehanteerd. 
Onder: verloop van de afstandsfunctie di~mi-i; de nuldoorgangen van 
min naar plus bepalen de segmentgrenzen. 

5.3. Tweede methode. 

De tweede methode maakt gebruik van de informatie die men van 
tevoren heeft over de te segmenteren spraakuiting. Daarbij vatten 
we de uiting op als een aaneenschakeling van fonemen die zi eh 
kenmerken door een of meerdere spectrale toestanden voor het 
betreffende foneem. In appendix 5.2. vindt men voor alle fonemen 
de gebruikte benaming voor de bijbehorende toestanden onder de 
kolom TOESTAND, waarbij we zien dat plofklanken als de "p" en "t'' 
en tweeklanken als "au" en "ei" met twee spectrale toestanden 
worden beschreven. 

Uit de akoestische realisatie van een spraakuiting kan men een 
representatief frame van 10 ms afzonderen en opslaan en aldus een 
verzameling van referentieframes opbouwen (Appendix 5.1.). Men zou 
dan in principe door aaneenrijging van een aantal van deze 
referentieframes een bepaalde spraakuiting kunnen maken. Belang-
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rijk hierbij is dan natuurlijk de informatie over de minimum en 
maximum duur die een bepaald foneem kan hebben. Hiervoor zijn 
schattingen gemaakt die in app. 5.2. onder MAX,MIN zijn vermeld, 
waarbij de getallen het maximum resp. minimum aantal frames 
aangeven dat een foneem lang kan zijn; deze duren (een frame=lO 
ms) zijn o.a. afhankelijk van spreker en spreeksnelheid. Over de 
invloed hiervan op de automatische difoonsegmentatie zal in 
hoofdstuk 6 nader worden ingegaan. 

Van de te segmenteren spraakuiting is bekend uit hoeveel fonemen 
deze bestaat en welke dit zijn. Men weet in welke volgorde een 
aantal bekende spectrale toestanden worden doorlopen. Zo moeten 
bij het woord "jejooje" 8 verschillende spectrale toestanden, elk 
met een duur die ligt tussen de min. cq. max. duur voor dj_e 
toestand, worden doorlopen: <stilte>, j, c, j, oo, j, c en 
<stilte>. De methode berust nu op het zoeken naar die concatenatie 
van referentieframes, die zoveel mogelijk lijkt op de betreffende 
spraakuiting. Dit gebeurt met behulp van correlatieberekeningen 
tussen de frames van het woord zelf en de referentieframes van de 
(in bekende volgorde te doorlopen) spectrale toestanden. 

Beschouwen we nu het i-de frame van de spraakuiting en het 
referentieframe van de n-de spectrale toestand, dan is bij 
berekening van de correlatie Cin tussen deze twee frames het te 
maximaliseren criterium: 

max! Lei (.) . , n l. 
l. 

Door de spectrale toestanden in de bekende volgorde te doorlopen 
en ze een duur te geven die ligt tussen de opgegeven minimum-maxi
mum duur, wordt een automatische segmentatie verkregen zoals in 
fig. 5.4. aangegeven is. In het bovenste gedeelte is de golfvorm 
van het woord "jejoje" weergegeven, waarin ter illustratie door 
beluistering geschatte grenzen zijn aangebracht. In het onderste 
gedeelte zijn de grenzen aangegeven zoals die met de besproken 
methode gevonden worden; tussen de strepen is het verloop van de 
correlatie Ci voor de n {n=S) spectrale toestanden weergegeven. 
De grenzen wo'r~n gepositioneerd op de snijpunten van de correla
tiekrommen zolang de opgegeven maximum duur voor een bepaald 
segment niet wordt overschreden. 

Voor elk foneem wordt in iedere context hetzelfde bijbehorende 
referentieframe gebruikt. De akoestische realisatie van een be
paalde klank kan soms echter nogal afwijken van het referentie
frame dat men hiervoor heeft, waardoor de beschrijving van een 
foneem met deze methode vrij slecht kan zijn. De fouten die 
hierdoor kunnen optreden in de bepaalde foneemgrenzen worden door 
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de minimum en maximum duren binnen de perken gehouden. De 
foneemgrenzen worden echter niet nauwkeurig genoeg bepaald voor 
het automatisch maken van difonen. 

Wat wel vaststaat is dat het aantal gevonden segmenten correct is 
en dat aan het systeem bekend is welke dit zijn. Met deze 
informatie zou men de met de eerste methode gevonden segmenten 
kunnen benoemen. De combinatie van beide methoden zal in de 
volgende paragraaf worden _besproken. 

Fig. 5.4. Segmentatle van het woordje "jejoje". Onder: seglllE'ntgrènzen, 
bepaald door de tweede methode; per segment is het verloop van de corre
latie tussen de frames van dat seg~ent en het overee~komstlge referentie
frame zichtbaar. Boven: ter illustratie zijn in de golfvorm van het woord 
via beluistering geschatte grenzen aangebracht. 

5.4. Combinatie van de twee methoden. 

De in 5.2 besproken methode, die spraak in stationaire delen 
segmenteert, heeft als voordeel dat de segmentgrenzen vrij nauw
keurig worden bepaald. Men kan hiermee echter niet de gevonden 
segmenten benoemen. Bovendien staat het aantal segmenten dat men 
met deze methode vindt niet van .tevoren vast. 

De in 5.3 besproken methode segmenteert een spraakuiting in een 
aantal door de gebruiker op te geven spectrale toestanden. Men 
legt hiermee het aantal te vinden segmenten vast en bovendien is 
bekend welke segmenten dit zullen zijn. 

Van Hemert (1985) combineert beide methoden. Hij bepaalt de 
segmentgrenzen met de eerste methode en gebruikt de tweede methode 
voor het benoemen van de segmenten en voor correctie van de eerste 
methode als het aantal gevonden grenzen niet correct is. 
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Fig. 5.5 toont een gestileerd voorbeeld van de resultaten van de 
twee methoden. Hierin stellen gl(x) in het bovenste gedeelte de 
grenzen voor zoals die met 
g2(y) zijn de grenzen die met 
waarvan dus bekend is dat het 

de eerste methode werden gevonden; 
de tweede methode werden gevonden en 
aantal correct is. 

Een nadere beschouwing leert ons dat de eerste segmentatiemethode 
een segment teveel heeft gevonden. De tweede methode levert in elk 
geval het juiste aantal grenzen dat door de gebruiker werd 
opgegeven. We kunnen nu het probleem opnieuw formuleren als het 
aan elkaar koppelen van grenzen gl(x) en g2(y) door het verbinden 
van een grens g2(j) met een overeenkomende grens gl(j). 

( 
~ l ( 1.) ~ l (3) 

gl!l\ = glll) 
92(2) = gl u) 
gl(3 ' = g I L 4 ) 

Fig. 5.5. Gestileerd voorbeeld van de met de twee methoden gevonden seg
mentgrenzen. Gl(x) zijn de grenzen, bepaald met de eerste methode, g2(y) 
zijn de grenzen, bepaald met de tweede methode. Door de kortste verbin
dingen te zoeken van g2(y) naar gl(x), zonder dat deze kruisen, worden de 
uiteindelijk te kiezen grenzen van gl(x) bepaald. 

Dit kan op meerdere manieren gebeuren; het gehanteerde criterium 
berust op het minimaliseren van de totale lengte van de gelegde 
verbindingen onder de voorwaarde dat deze elkaar niet mogen 
kruisen. Deze voorwaarde komt voort uit het feit dat de door de 
gebruiker opgegeven segmenten in de juiste volgorde gevonden 
moeten worden. 

ITlln, 

Deze minimalisatie kan uitgevoerd worden door de twee dichtstbij
gelegen grenzen te zoeken en deze te verbinden. Door dit te 
herhalen voor alle resterende grenzen en te controleren of de 
verbindingen elkaar niet kruisen vindt men uiteindelijk een aantal 
grenzen g2(j) die verbonden zijn met gl(i(j)). Het kan voorkomen 
dat een bepaalde grens geen verbinding heeft. Deze doet dan niet 
~eer mee bij volgende berekeningen. 
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Fig. 5.6. toont de segmentatie van het woordje 'bcboobc' (5.6a.) 
en 'mcmumc' (5.6b.). In fig. 5.6a. wordt het aantal segmenten, dat 
door de eerste methode verkeerd bepaald is, gecorrigeerd. 
In fig. 5.6b. wordt de onnauwkeurigheid van de tweede methode 
verbeterd met behulp van de resultaten van de eerste. 

5.5. Van fonemen naar difonen. 

Tot nu toe is gesproken over het segmenteren in fonemen c.q. 
spectrale toestanden, terwijl de methode beoogt hulp te bieden bij 
het maken van difoonbestanden. Een difoon bevat de overgang van 
het stationaire deel van het ene foneem naar het stationaire deel 
van . het volgende foneem. Men kan nu regels opstellen die de 
afbakening van de fonemen (aangeduid door de gevonden segmentgren
zen) gebruiken als uitgangspunt voor het positioneren van de 
difoongrenzen. 

De positionering van de di foongrens zal per foneem verschillen; 
bij plofklanken bijvoorbeeld bestaat het foneem niet alleen uit 
een stationair deel. In appendix 5.2. worden in de kolom SEGMENT
REGEL de snijregels voor de verschillende fonemen aangegeven. Alle 
klinkers worden op een vaste afstand van het begin van de klinker 
gesneden, waardoor het laatste deel van de klinker alle duurvaria
tie bevat. Plofklanken worden vlak voor de plof gesneden en de 
meeste andere fonemen worden in het midden gesneden. De 'h' is een 
uitzondering; daarmee worden tri fonen gemaakt die geen snijrege 1 
nodig hebben. 

32 



w 
w 

,,·- ... ,.. 

di ! 
i 

,, 
cl,., f 

n-

i4 ~ 

l 3 

~ i i 

lt s 

I I 

Flg. S.&.a. Segment at I<" van het woord "beboobe". Boven: verloop van d<' 
afstandsfunctle ult dl' eerste methode, waarmee In dlt ~eval 10 grenzen 
worden gevonden. Onder: ml't de tweede worden 8 grenzen gevonden. Midden: 
golfvorm van het woord met daarin aangegeven de gekozen grenzen. Het 
aantal segmenten, dat d0or de eerste methode verkeerd werd bepaald wordt 
hier gecorrigeerd m.b.v. de grenzen ult de tweede methode. 

I i 

R 



I..) 
,1::-

.. 
• .. 

d, r 

1 

c . .,f 
L, 

."-

zo JO lCD 1'0 

m c. h'\ u m (.. 

r 

1'18· S.fi.b. Segment at Ie van het voord .. ...,.ume". Boven: aantal seg!IIE'nten 
Bevonden met rl~ eerste methode. Onder: segmenten, gevonden met de tWPede 
•ethode. Met beldr methoden werd het juiste aantal gren~en gevonden. maar 
de onnauwkeurigheld van de tweede methode wordt verbeterd met de resulta
ten van de ePrste, die ln de golfvorm van het woord worden eenge~even. 

# 



6. Segmentatieresultaten. 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe een eerste segmentatie
slag leidde tot een verzameling difonen. Na een controle op foute 
difonen door beluistering van een 600-tal woorden en via analyse 
van de difonen sec werden de foute difonen zoveel mogelijk 
hersteld. Hierna werden minimum/maximum duren van de fonemen en de 
segmenteringaregels bijgesteld aan de hand van de resultaten van 
de eerste verzameling. &en nieuwe segmentatieslag leverde een 
tweede difoonset op, die op dezelfde wijze op fouten werd 
gecontroleerd als de eerste. De resultaten van deze tweede 
beschouwing waren dermate beter, dat na correctie van de resteren
de foute difonen in deze set de uiteindelijke perceptieve evalua
tie werd gestart, welke in het volgende hoofdstuk aan de orde zal 
komen. 

6.1 Eerste segmentatie. 

Een eerste start van de segmentatie van het totale (nonsens)woor
den-bestand leverde een voorlopige verzameling difonen op, die 
vervolgens geanalyseerd werd. Aangezien het geheel nogal omvang
rijk is, werd de hele procedure van de automatische segmentatie 
zoveel mogelijk s'nachts gedraaid. Het verkrijgen van een bepaald 
di foon kostte dan gemiddeld 1 minuut, waarvan ongeveer 40 sec. 
CPU-tijd van de gebruikte VAX780. We merken hierbij op, dat dit 
overdag aanmerkelijk langer duurt omdat het systeem door meerdere 
gebruikers wordt bezet. Gaat men er van uit dat een volledige 
difoonverzameling bestaat uit ongeveer 1900 elementen, dan zou men 
in het ideale geval (bv. draaien in het weekend) in 31 tot 32 uren 
een verzameling gereed hebben. Praktisch gezien is het in elk 
geval mogelijk gebleken de hele procedure bijvoorbeeld vrijdags op 
te starten en na het weekend een complete set ter beschikking te 
hebben. 

Nadat aanvankelijk met kleinere blokken het gehele segmentatiepro
gramma getest was, werd een complete segmentatie-ronde opgestart. 
Dit leverde de eerste keer nog niet het totale aantal difonen op, 
omdat het aantal aangeboden fonetische transcripties nog niet 
volledig bleek te zijn. Na enkele controles op de volledigheid van 
de invoer voor het programma werd een bestand gegenereerd waarmee 
experimenten konden worden gestart. 

In eerste instantie werd besloten niets aan de difonen te 
veranderen en met deze set een eerste informele evaluatie op te 
zetten m.b.t. kwaliteit en verstaanbaarheid. Het argument hiervoor 
was, dat men zo een indruk kon krijgen van de gevoeligheid van de 
programmatuur voor parameters m.b.t. sprekerafhankelijkheid (waar
bij de minimum/maximum duur van bepaalde fonemen overschreden zou 
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worden) en de min of meer willekeurig gekozen referentieframes 
(zie Hfdst. 5 en appendix 5.2.). Hiervoor werden een tweetal 
experimenten opgezet, die in de volgende paragraaf zullen worden 
beschreven. 

6.2. Beoordeling. 

Aangezien de difoonverzameling voor het Nederlands is, lag het 
voor de hand deze allereeest te testen aan de hand van een aantal 
nederlandse woorden. Uit het boek "Woordfrequenties in geschreven 
en gesproken woord" van Uit den Boogaart ( 1975) werd een eerste 
selectie van 510 woorden gemaakt, waarbij op alfabetische volgorde 
per beginletter 15 tot 20 woorden werden gekozen. In de gebruikte 
lijsten vindt men woorden, die geselecteerd zijn uit spreektaal 
van zowel personen met academische of overeenkomstige opleiding 
als van personen met weinig schoolopleiding. De frequentie waarmee 
deze woorden voorkomen lag bij deze selectie in het hoog en midden 
frequent gebied, waarbij men overwegend monosyllabische en bisyl
labische woorden aantreft. Aan deze verzameling werden daarna nog 
eens 110 woorden uit het laagfrequente gebied toegevoegd, die 
overwegend uit drie of meer lettergrepen bestonden. Appendix 6.1. 
geeft deze verzameling weer. 

De genoemde woorden werden geconcateneerd met de nieuwe difonen en 
met de oude, met de hand gesegmenteerde di fonen. Een informele 
luisterproef waarbij de twee spraakversies van een woord werden 
vergeleken toonde aan, dat de kwaliteit van de nieuwe difonen nog 
zoveel te wensen over liet, dat het onverstandig was de hiermee 
gemaakte woorden aan (onervaren) proefpersonen ter beoordeling aan 
te bieden. Door de aanwezigheid van niet correct gesegmenteerde 
difonen klonken nogal wat woorden 'rafelig' in vergelijking met de 
oude versie, waarvan de difonen met de hand gesegmenteerd en 
bijgewerkt waren. Besloten werd door beluisteren van deze woorden 
en via vergelijken van difonen van beide verzamelingen fouten in 
de nieuwe set te localiseren en te verbeteren. 

6.3 Resultaten. 

Bij het beluisteren van de woorden werden door de auteur en een 
ervaren luisteraar van dit soort spraak aangetekend waar zich 
problemen voordeden. Aan de hand hiervan werden daarna de difonen, 
waarbij fouten aan het licht kwamen, geselecteerd en geanalyseerd. 
De parameters van een stuk geanalyseerde spraak kunnen met 
bepaalde programma's (CHP,CHF) gedisplayed worden, zodat een 
visuele inspectie hiervan mogelijk is. Men heeft tevens de 
mogelijkheid bepaalde stukken van het geheel hoorbaar te maken en 
~ventueel parameterwaarden te veranderen. Veranderde difonen kun
nen dan opnieuw worden opgeslagen. 
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In de lijst van 510 woorden werden in totaal 526 difonen en 15 
trifonen gebruikt; hiervan bleek na deze analyse 11% niet in orde 
te zijn. Aangezien met deze methode slechts 28% van het totaal 
aantal gesegmenteerde elementen (1936) werd gebruikt, was de 
volgende stap het beluisteren van alle di fonen. De oude en de 
nieuwe versie van een difoon werden na elkaar auditief aangeboden, 
waarbij de eerder genoemde twee personen aantekenden welke elemen
ten duidelijk of minder duidelijk anders klonken t.o.v. de 
bestaande difonen. De in de eerste analyse gevonden difonen kwamen 
hierbij ook weer naar voren, zodat gesteld kan worden dat op deze 
manier (ernstige) fouten in difonen redelijk goed kunnen worden 
gevonden. Alle elementen die waren aangetekend werden daarna apart 
bekeken; hierbij werd weer van het programma CHF gebruik gemaakt, 
waarbij de twee versies van een difoon zowel auditief als visueel 
werden vergeleken. 

In totaal werden op deze manier bij 18% van de elementen van de 
verzameling aantekeningen gemaakt, waarna bij de analyse zoveel 
mogelijk werd geprobeerd fouten te verbeteren. Bij 4% van de 
elementen moest een stem/stemloos-correctie worden toegepast; dit 
zijn fouten die te wijten zijn aan de analyse en synthese van 
spraak binnen het gebruikte systeem en zijn dus niet afkomstig van 
fouten in de automatische segmentatie. Van de overige 14% was 
ongeveer de helft van de difonen te lang; we denken hierbij aan 
elementen waarbij nog een stuk van het woord, waaruit het difoon 
werd gesegmenteerd, hoorbaar was en verder aan elementen waarbij 
een klankdeel een stuk langer was dan de versie van de met de hand 
gesneden difonen. In beide gevallen werd het overtollige deel 
weggesneden en werd het nieuwe di foon onder een andere directory 
geplaatst om deze gescheiden te houden van de oorspronkelijke. Men 
dient hierbij op te merken, dat de spreeksnelheid van degene die 
de draagzinnen in heeft gesproken aanmerkelijk hoger lag bij de 
nieuwe versie, hetgeen zeker invloed heeft op de lengte van 
difonen. Deze factor zal verder in deze analyse worden besproken. 

Een moeilijker groep vormde de ca. 8% van de verzameling die met 
meer of minder overtuiging te kort werd bevonden. Het bleek 
namelijk, dat een bepaald difoon wel wat kort kon zijn t.o.v. 
hetzelfde in de andere versie, maar dat bij concatenatie van een 
woord dit niet hoorbaar was. Dit was vooral van toepassing bij 5% 
van deze groep met die met "misschien te kort" werd aangeduid. Ook 
een aantal difonen, die duidelijk korter waren in de andere 
versie, gaven bij concatenatie geen hoorbare fouten. We kunnen op 
grond hiervan slechts een schatting van ca. 3% te korte difonen 
maken. De genoemde methode van het beluisteren van difonen schiet 
hier tekort. Dergelijke onzekerheden zullen in uitgebreidere tests 
met concatenatie van difonen aan het licht moeten komen. 

Bekijken we de resultaten nog eens in zijn geheel, dan zien we dat 
ib deze vorm een correctscore van ongeveer 90% werd bereikt. Dit 
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is lager dan de 95% die door van Hemert (1985) werd gevonden voor 
een (klein) verzameling difonen. De effecten van spreker en 
sprekersnelheid hierbij zullen in de volgende paragraaf worden 
besproken. 

6.4 Bijstellen minimum/maximum duren en foneemgrenzen. 

Van de segmentatie van de difonen werd van een groot gedeelte een 
afbeelding gemaakt volgens de in hoofdstuk 5 besproken weergave 
van de twee segmentatiemethoden (fig. 5.6), zodat de bepaling van 
de foneem- en di foongrenzen hiervan kon worden bekeken. Hieruit 
kwam naar voren, dat vooral de .... c .... -klank nogal eens buiten de 
gestelde minimum/maximum duur viel. Dit bleek dus een sprekeraf
hankelijkheid te zijn die invloed had op de segmentatieresultaten, 
temeer omdat deze klank in alle nonsenswoorden twee maal voorkwam. 

Aan de hand van de verkregen afbeeldingen werden minumum en 
maximum duur van alle klanken nog eens bepaald. Hierbij bleek het 
grootste gedeelte redelijk overeen te komen met de lijst in 
appendix 5. 2.; enkele aanpassingen leverden een nieuwe lijst van 
duren die in appendix 6.2 wordt weergegeven. We zien dat van de 
maximum duren de ""c' en ""yw"" met 5 frames (50 ms) vergroot zijn en 
""ewl"" met 6 frames. Dit zijn de grootste veranderingen. Kleinere 
aanpassingen zien we bij de ""y"",'u' ,'x' en 'r' (1 frame erbij), de 
""s' (2 frames). Verder zijn de 'er', 'or' en 'er' niet meer als 
tweeklank terug te vinden, omdat bij concatenatie van bijv. het 
woord "boren" een or/r- en r/c-difoon aan elkaar worden geregen; 
de splitsing volgens appendix 5.2. is niet noodzakelijk. De 
overige duren bleken soms wat ruim binnen de eerst gebruikte duren 
te liggen, hetgeen echter voor de segmentatie niet hinderlijk is. 
In appendix 6.2. zijn deze grenzen toch bijgewerkt, waaruit tot 
uiting komt dat de spreeksnelheid van de voor deze nieuwe 
difoonverzameling gebruikte spreker aan de hoge kant lag. Mede 
hierdoor moesten de segmentatie-regels ook met enkele frames 
aangepast worden, omdat deze ook gebaseerd waren op de duren in de 
eerste lijst. De veranderingen hierin vindt men terug in de 
laatste kolom van appendix 6.2. Na deze aanpassingen werd opnieuw 
een volledige set difonen gegenereerd. De resultaten hiervan 
zullen in het volgend gedeelte worden besproken. 

6.5 Nieuwe difoonverzameling. 

De nieuwe verzameling difonen werd weer op dezelfde manier als de 
eerste keer gecontroleerd op fouten. Reeds bij het beluisteren van 
de geconesteneerde woorden bleek al dat de segmentatie belangrijk 
beter was dan bij de vorige versie. Na ook alle difonen apart te 
àebben beluisterd bleven er een aantal over die nadere inspectie 
nodig hadden. Met de eerder genoemde programma's werden, waar 

38 



mogelijk, verbeteringen aangebracht. Appendix 6.3. geeft alle 
fouten en verbeteringen aan die gemaakt zijn. Behalve de genoemde 
correcties werden ook 73 elementen gecorrigeerd op stem/stem
loos-fouten (V/UV), die niet te wijten zijn aan segmentatiefouten 
maar aan fouten bij de analyse/resynthese van de spraak. Dit komt 
overeen met 4,5% van de hele verzameling, een percentage dat we de 
eerste keer ook vonden. Het geheel aan fouten werd geconstateerd 
over een verzameling van 1919 elementen, waarvan 560 trifonen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de /x-h-*/-trifonen bij het 
inspreken niet in de lijl?t aanwezig waren; dit kan men opvangen 
door concatenatie van een /x-si/ en /si-h-*/-difoon, waarbij de 
'si' een stiltestukje voorstelt. 

Uitgaande 
gemaakte 

van de gevonden 
di foonverzamelingen 

resultaten kunnen we voor de twee 
het volgende overzicht opstellen, 

waarin de percentages gevonden fouten nog eens bij elkaar staan: 

Te lang 
Te kort 
Overig 

Eerste 

6% 
3% 
1% 

Tweede difoonverzameling 

2% 
0,5% 
0,5% 

Totaal fout: 10% 3% 

V/UV-correctie: 4% 4,5% 

Overzicht van fout-percentages voor de eerste 
en tweede (aangepaste) difoonverzameling, ge
vonden m.b.v. informele luisterproeven. 

De fouten in de tweede set werden gecorrigeerd, zoals in appendix 
6.3. werd weergegeven, waarna een definitieve (derde) verzameling 
di fonen ontstond, die gebruikt werd voor een perceptieve evalua
tie. Er werden twee verschillende testen gedaan die in het 
volgende hoofdstuk zullen worden beschreven. 

6.6 Conclusies. 

We hebben in deze paragraaf aangetoond hoe belangrijk de rol is 
van de parameters voor minimum/maximum-duren van fonemen en 
segmenteringsregels. We vonden in ons geval een verschil van 7% in 
correctscores bij gebruik van de twee verschillende lijsten met 
parameters voor duren en segmentatieregels. Het is noodzakelijk 
gebleken de invloed van de spreeksnelheid van de spreker op deze 
duren na te gaan en aan te passen. Dit kan men doen door een lijst 
van woorden samen te stellen waarin alle voorkomende fonemen 
gelijk verdeeld een aantal malen voorkomen en deze de gehele 
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segmentatie-procedure te laten doorlopen. De genoemde lijst van 
parameters kan men daarna aanpassen door de duur van alle fonemen 
te bepalen (aan de hand van plaatjes die men van elke segmentatie 
van een woord kan krijgen) en met de resultaten hiervan nieuwe 
minimum/maximum duren in te voeren waar dat noodzakelijk blijkt. 
Een belangrijke rol speelt hierbij de 'c', die in alle nonsens
woorden, die het leeuwendeel van de te segmenteren woorden vormen, 
twee maal voorkomt. 

De informele lulstertests die gedaan werden leverden belangrijke 
informatie op over difonen die ernstig fout waren. Het is gebleken 
dat op deze manier in ieder geval fouten gelocaliseerd kunnen 
worden die ontstaan zijn ten gevolge van fouten in uitspraak, het 
ontbreken van een stuk van het te segmenteren woord of een 
verkeerd opgegeven fonetische transcriptie. Het opknappen met de 
hand van difonen bleef hierbij beperkt tot het 'wegknippen' van 
overtollige stukken of het 'nul' maken van de amplitude van een 
aantal frames. Uitsluitsel over te korte of (enigszins) te lange 
difonen zal verkregen moeten worden met uitgebreidere tests, 
waarbij uit concatenatie van difonen aan het licht kan komen waar 
nog fouten zitten. 

Een verdere mogelijkheid tot het opknappen van de difonen betreft 
het corrigeren van de stem/stemloos-fouten die gemaakt worden door 
het analyse-resynthese systeem. We zagen dat bij de twee verkregen 
verzamelingen telkens ongeveer 4% hiervan werd gecorrigeerd. Dit 
zal telkens weer opnieuw moeten worden gedaan als men een nieuwe 
set difonen gegenereerd heeft en kan worden gecombineerd met het 
genoemde beluisteren van difonen. 

Tot besluit van dit hoofdstuk zullen we een strategie geven voor 
het genereren en controleren van een di foonverzameling, gebruik 
makend van de punten die besproken werden. 

1. Kies referentieframes zorgvuldig uit gebieden waarin het 
verloop van de formanten zo weinig mogelijk varieert; bij twee
klanken dienen de frames zoveel mogelijk uit het begin c.q. eind 
te worden gehaald. 

2. Segmenteer vooraf een verzameling woorden met een bestaande 
lijst van parameters voor min/max-duren en segmenteringsregels en 
bepaal aan de hand van plaatjes hoe de duren (en daarmee de 
segmenteringsregels) bijgesteld moeten worden. Let hierbij vooral 
op de 'c' die in alle nonsenswoorden tweemaal voorkomt. 

3. Draai met de aangepaste parameters opnieuw het segmentatiepro
gramma voor de volledige verzameling; het is raadzaam dit in een 
weekend te doen. 
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4. Synthetiseer de difonen en 
let op (ernstige) fouten als 
loos-correctie noodzakelijk is. 

beluister deze, waarbij men zowel 
op plaatsen waar een stem/stem-

5. Localiseer foute woorden, waarbij 
fouten en/of de juistheid van de 
programma gebruikt. Knap difonen op 

moet worden gelet op spreek
benoemde segmenten die het 

zover dit mogelijk is of 
segmenteer bepaalde woorden opnieuw met een andere foneembenoe
ming. 
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7. Perceptieve evaluatie. 

In dit hoofdstuk zal een test worden beschreven die de verstaan
baarheid van difoongeconcateneerde woorden toetst en bovendien een 
indruk geeft van de spraakkwaliteit van die woorden. Van elk woord 
werd een spraakversie gemaakt van de nieuwe en de oude, met de 
hand gesegmenteerde difonen. De correctscores van 7 proefpersonen 
lagen telkens hoger voor de nieuwe versie; verder zal worden 
aangetoond, dat met bet r:_ekki ng tot de kwali te i tsbeoordeli ng de 
nieuwe difonen in deze test significant beter scoorden ten 
opzichte van de oude. Tevens zal een verwarringsmatrix voor beide 
versies worden opgesteld, aan de hand waarvan overeenkomsten en 
verschillen tussen beide zullen worden besproken. 

Hierna zal een tweede test worden beschreven, die als inleiding 
moet worden gezien op een grote, algemene test voor het beoordelen 
van een complete difoonverzameling. Deze test verkeerde nog in een 
ontwikkelingsfase bij de afsluiting van dit project, zodat de 
gehanteerde woordenlijsten hiervan nog geen definitief karakter 
hadden. De test werd uitgevoerd met de nieuwe difoonverzameling; 
hierbij werden alle nonsenswoorden van de vorm CVC, die met de 
nieuwe difonen konden worden gemaakt, auditief aangeboden, waarna 
(op een na) dezelfde proefpersonen noteerden welk woord men dacht 
te hebben gehoord. De correctscores voor deze test lagen aanmerke
lijk lager, omdat de mate van woordherkenning die in de eerste 
test wel meespeelde, hier niet aanwezig is. Wordt een woord 
herkend, dan kan het best voorkomen dat een gedeelte van het woord 
niet helemaal verstaanbaar is terwij 1 het dan toch correct zal 
worden genoteerd; bij nonsenswoorden zal dit niet voorkomen. Een 
verwarringsmatrix zal worden besproken en vergeleken met de 
matrix, gevonden in de eerste test voor dezelfde verzameling. 

7.1. Beschrijving verstaanbaarheidstest. 

Uit de in hoofdstuk 6 genoemde lijst van woorden, waarmee foute 
difonen werden opgespoord, werden in totaal 320 woorden geselec
teerd, waarvan 225 woorden monosyllabisch en 105 bisyllabisch; in 
appendix 7.1. vindt men deze woorden terug. 

Van deze woorden werden twee verschillende spraakuitingen gereali
seerd door concatenatie van difonen uit resp. de oude, met de hand 
gesegmenteerde set en de nieuwe, automatisch gesegmenteerde verza
meling, waarin zich tevens de gecorrigeerde difonen bevinden zoals 
werd beschreven in het vorige hoofdstuk. De genoemde spraakui
tingen zullen verder met oude resp. nieuwe versie worden aange
duid. 

De test bestond uit het auditief aanbieden van een woord, waarna 
de proefpersonen noteerden welk woord zij dachten gehoord te 
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hebben. Verder werd op een vijfpuntsschaal een beoordeling aan de 
betreffende spraakuiting toegekend, waarbij de waarden 'l' tot '5' 
overeenkwamen met een kwaliteit 'slecht' resp. 'goed'. Per woord 
had men 4,5 seconden tijd voor deze twee handelingen, waarna een 
nieuw woord door een pieptoon werd voorafgegaan. Telkens na tien 
woorden werd een dubbele pieptoon gegeven als houvast voor de 
proefpersoon. Er werd een programma PROEF (appendix 7.2.) geschre
ven dat de presentatie van de stimuli verzorgde. 

Op deze wij ze werd de woorden! ijst afgewerkt, waarbij de twee 
genoemde spraakversies hierover volgens toeval waren verdeeld. In 
een eerste zitting werden de 320 woorden auditief aangeboden, 
waarbij ongeveer de helft van de nieuwe, de helft van de oude 
versie was. De twee spraakversies werden random verdeeld aangebo
den. In een tweede zitting werden de spraakversies per woord 
gewisseld t.o.v. de eerste zitting en werd de gehele lijst 
nogmaals aangeboden. Zo werden dus van elke versie in totaal 320 
woorden aangeboden. De gehele test werd op tape opgenomen en 
gelijktijdig aan 7 proefpersonen aangeboden via een bandrecorder 
(Revox B77) en 7 koptelefoons ( Pioneer Monitor 10), waarbij het 
signaal op een comfortabel geluidsniveau werd ingesteld. De twee 
zittingen werden op twee opeenvolgende dagen afgewerkt, waarbij 
elke zitting ongeveer 35 minuten duurde. 

In totaal namen 7 luisteraars deel aan de experimenten, 2 vrouwen 
en 5 mannen, allen IPO medewerkers met normale gehoorfunctie en in 
leeftijd varierend van 25 tot 53 jaar. Hiervan hadden er 2 zelden 
of nooit eerder synthetische spraak beluisterd, de overigen wel, 
varierend van weinig tot vrij veel. De mate van ervaring met het 
deelnemen aan dit type experiment liep vrij sterk uiteen. 

7.2.1. Resultaten verstaanbaarheidstest. 

In deze paragraaf zullen de scores van de 7 luisteraars aan de 
orde komen, waarbij zal worden gekeken naar de fout scores en de 
kwalitatieve beoordeling van beide spraakversies. 
We zullen zien dat in deze test de spraakuitingen, geconcateneerd 
met de nieuwe di foon-set, een betere verstaanbaarheid hebben in 
vergelijking met de spraakuitingen, gevormd met de met de hand 
gesegmenteerde difonen. Dit zal zich uiten in een lagere foutscore 
en een hogere kwalitatieve beoordeling voor eerstgenoemde set. De 
resultaten van een zgn. tekentest, waarbij per woord en per 
proefpersoon werd vergeleken welke spraakversie hoger scoorde, 
zullen aantonen dat de gevonden verschillen tussen de twee versies 
significant zijn. 

We zullen allereerst de percentages fout gescoorde woorden behan
delen die voor de twee spraakversies gevonden werden. De resulta-
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ten hiervan staan vermeld in tabel 7.1., waarbij de foutscores 
onderverdeeld werden naar het aantal maal dat een woord fout werd 
gescoord. Er werden 7 proefpersonen gebruikt, zodat een spraakver
sie van een woord maximaal 7 keer fout kon worden beoordeeld. 
Meegeteld werden alle woorden waar een of meer fouten in voorkwa
men. 

nieuwe versie oude versie 

Aantal maal 1 12% 13% 
dat een woord 2 5% 6% 
fout werd 3 3% 6% 
gescoord 4 3% 2% 

5 2% 2% 
6 2% 3% 
7 2% 3% 

Totaal: 29% 35% 

Tabel 7 .1. 

Percentages fout gescoorde woorden gemaakt met de 
nieuwe en oude difonen. Vermeld is het aantal maal dat 
een woord fout werd gescoord. Per versie zijn 320 woor
den aangeboden aan 7 proefpersonen. 

We vinden uit deze tabel, dat van de nieuwe versie 29% van de 
woorden 1 of meerdere malen fout werd gescoord, van de oude versie 
35%. Deze scores zijn afkomstig van de lijst van 320 woorden die 
per versie werden aangeboden. Bekijken we het aantal foutscores 
over het totaal aantal scores dat door 7 luisteraars werd gegeven 
(7x320=2240 per versie), dan vinden we dat voor de nieuwe versie 
9,4%, voor de oude versie 12,5% van alle scores fout was. We 
kunnen hieruit afleiden dat de woorden, geconcateneerd met de 
automatisch gesegmenteerde di fonen, tot een betere verstaanbaar
heid hebben geleid. 

Gaan we de fouten nader analyseren, dan kunnen we een verwarrings
matrix opstellen waarin aangegeven welke klanken met welke andere 
zijn verwisseld. De matrices zijn samengesteld uit de fouten 
afkomstig van woorden die 3 of meer keren fout werden gescoord en 
geven de verwarringen aan die voor beide versies werden gemaakt. 
Woorden die slechts 1 of twee maal fout werden gescoord werden 
niet meegenomen bij deze analyse, omdat deze fouten door toeval
ligheden kunnen ontstaan. Bij een informele controle bleek inder
paad dat de gevonden verwarringen hierin voor beide versies een 
even kleine, te verwaarlozen invloed hadden op de percentages in 
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de matrices. In figuur 7 .l.a. zijn deze laatste weergegeven voor 
de oude versie en in fig. 7.l.b. voor de nieuwe, waarbij verticaal 
de stimulus en horizontaal de responsie is uitgezet. De diagonalen 
bevatten de percentages correcte responsies, waarvan de gemiddelde 
score rechtsonder vermeld wordt. Een bespreking van de gemaakte 
verwarringen zal in de volgende paragraaf aan de orde komen. 

Dan zijn er verder de verwarringen die slechts voor een enkele 
versie golden en die niet in de besproken matrices werden 
meegenomen. De structuur hiervan maakt namelijk een verdeling in 
submatrices voor bijv. pl~fklanken (p •.. d) en wrijfklanken (x ... z) 
mogelijk (Vogten, 1983), zodat de verwarringen die hier niet in 
passen apart staan vermeld in tabel 7. 2., waarbij de symbolen 
dezelfde zijn die bij de fonetische transcriptie voor difoonseg
mentatie werden gebruikt. 

Voor de nieuwe versie: 
b - si 2% <2%: oop - lp 
p - si 6% oop - lk 
h - si 3% qs - s 
h - pr 2% y - e 

lm- 1 3% 

Voor de oude versie: 

oon - un 10% <2%: oox - u x hy - gru 
en - el 3% ee - i as - os 
hy - gru 4% ee - e e - i 

oop - ook 14% ee - y e - ei 
op - ok 7% i - ee e - ui 

r - br 5% i - y e - y 
as - ors 7% raa - rui lei lui 

c - y 2% j - w en - el 

Tabel 7.2. Overige verwarringen die gevonden werden 
voor de twee versies. De percentages zijn berekend over 
het aantal maal dat de betreffende stimulus voorkwam. 

We hebben tot nu toe alleen de verwarringsmatrices genoemd en de 
foutscores in het algemeen. In tabel 7.3. staan de correctscores 
en de kwaliteits-beoordeling van de 7 luisteraars voor de twee 
spraakversies. Bij de bepaling van de kwaliteitsscore werden de 
beoordelingen voor fout gescoorde woorden niet meegeteld omdat 
deze geen goed beeld geven van de waarde van de beoordeling van 
een proefpersoon voor deze woorden. 
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Nieuwe di fonen Oude di fonen 

correct kwaliteit correct kwaliteit 

-------------------------------------------
PP· 1 92% 3,4 11 91% 2,9 
PP· 2 91% 3,5 11 82% 3,0 
PP• 3 90% 3,2 11 89% 3,4 
PP• 4 88% 4t0 11 88% 3,7 
PP· 5 92% 4,3 11 86% 4,3 
PP· 6 93% 3,2 11 88% 2,6 
PP· 7 89% 3,7 11 87% 3,1 

-------------------------------------------
Tabel 7.3 

Correctscores van 7 proefpersonen per spraakversie 
voor 320 (bestaande) woorden. De kwalitatieve beoordeling 
werd berekend over de correct beluisterde woorden. 

Over het geheel gezien zijn de correctscores voor de nieuwe 
difonen bij alle luisteraars hoger, evenals de kwalitatieve 
beoordelingen. Een uitzondering hierop vormt proefpersoon 3, die 
veel gewerkt heeft met difoongeconcateneerde woorden van de oude 
versie, zodat hier waarschijnlijk een soort gewenningseffect 
meespeelt. 

Uit de scores voor de kwaliteit mogen we niet zonder meer 
concluderen dat de scores voor de twee versies significant 
verschillend zijn, omdat proefpersonen onderling van een heel 
verschillend gebied van de genoemde schaal gebruik kunnen maken 
bij de beoordelingen. De twee scores voor de verschillende 
spraakversies van een woord door eenzelfde persoon geven echter 
wel informatie over het verschil in kwaliteit. Aangezien vooral 
dit verschil ons interesseert, werd voor elk woord apart bekeken 
welke versie een hogere kwaliteitsscore had. Tabel 7.4 geeft voor 
elke proefpersoon aan hoeveel van de 320 woorden hoger scoorden 
voor de nieuwe c.q. oude spraakversie en hoeveel maal de beoorde
ling gelijk was. 
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Nieuwe versie 
Oude versie 
Gelijk 

Proefpersoon 

1 2 3 4 5 6 7 I totaal 
----------------------------1--------

152 169 99 121 119 186 1621 1008 
92 63 128 12 11 76 76 1 584 
76 88 93 121 124 58 82 1 648 

Tàbel 7.4 

Overzicht van het aantal maal dat de nieuwe c.q. 
de oude versie hoger of gelijk scoorde, weergegeven 
voor de zeven proefpersonen. 

7.2.2. Discussie 

We zullen in deze paragraaf de gevonden resultaten nader bespreken 
en een aantal factoren bekijken die hierop invloed gehad kunnen 
hebben. De effecten van beperkingen van het analyse/resynthese 
systeem, de kwaliteit en geschiktheid van de gebruikte spreker en 
het feit dat het hier om difoonspraak gaat zullen in een aantal 
facetten aan de orde komen. 

In tabel 7 .1. hebben we voor beide spraakversies de percentages 
berekend van het aantal maal dat woorden fout werden gescoord. 
Vooral de woorden die drie of meer keren fout genoteerd werden 
zijn interessant, omdat belangrijke informatie kan worden gehaald 
uit de verwarringen die voor zo'n woord werden gemaakt. In 
appendix 7 .3. zijn deze voor beide versies aangegeven, waarbij 
voor elk woord de foute responsies worden vermeld. Aan de hand van 
deze resultaten werden de verwarringsmatrices uit figuur 7.1. 
opgesteld. Hierin zijn een aantal verwarringen aangeduid met [ •. ]. 
Deze verwarringen zijn voor de betreffende versie uniek en werden 
niet bij de andere versie gevonden. Deze werden ook niet gevonden 
bij een test voor normaal geresynthetiseerde spraak (Vogten, '83), 
waarop we later zullen terugkomen. 

Opvallend zijn de verwarringen die bij 
men kan hierbij denken aan oorzaken 
analyse/resynthese systeem voor spraak, 

beide versies voorkomen; 
die voortkomen uit het 

waardoor bepaalde klanken 
moeilijker verstaanbaar worden. De meest voorkomende verwarringen 
hierbij zijn de b-w, m-w, p-t, p-k, f-v en in iets mindere mate de 
f-v en m-n. Voor beide versies komt dit neer op ongeveer 35% van 
het totaal aantal verwarringen. 
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Fig 7.1. Verwarringsmatrices voor de nieuwe versie (onder) 
en de oude (boven). Verticaal de stimuli, horizontaal de 
responsies, in afgeronde procenten van het totaal aantal 
aanbiedingen. Verwarringen die niet met[ •• ] zijn aangege
ven werden ook gevonden (Vogten,'84) bij normale geresyn
thetiseerde spraak (nonsenswoorden) van een andere spreker. 
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De verwarringen die in fig. 7.1. met [ •• ] worden aangegeven zijn 
interessant, omdat deze in het bijzonder voort kunnen komen uit 
fouten in de difonen. Opvallend zijn de verwarringen b-p, x-k en 
z-d, die alle werden gemaakt aan het begin van een woord. Als 
oorzaak kunnen we hierbij in eerste instantie denken aan stem/
stemloos-fouten, maar brengen we de problemen van woordsegmentatie 
voor begindifonen (paragraaf 4.2.3.) nog eens in herinnering, dan 
is het waarschijnlijk dat deze verwarringen worden veroorzaakt 
door het ontbreken van een klein stukje van het begin van deze 
klanken. 

Opmerkelijk in dit licht zijn de verwarringen bij de nieuwe versie 
die we in tabel 7.2 zagen: ook hier constateren we problemen met 
de plofklanken 'p' en 'b' en de fricatief 'h', die alle als stilte 
werden gehoord aan het begin van een woord. Dit is nog eens een 
bevestiging van de eerder genoemde tekortkoming van de woordseg
mentatie voor begindifonen. 

Bekijken we nogmaals de resultaten van de in figuur 7.1. gevonden 
matrices. De correctscores voor de stimuli langs de diagonalen 
leveren voor de nieuwe versie een gemiddelde score van 80%, voor 
de oude versie een score van 82%. Bekijken we de verwarringen die 
met [ •• ]werden aangegeven en laten we deze eens bij de berekening 
van de gemiddelde score achterwege om de invloed ervan te kunnen 
bekijken, dan vinden we een gemiddelde van 87% voor de nieuwe en 
83% voor de oude versie. Het verschil van 7% bij de nieuwe versie 
wordt hier voornamelijk bepaald door de verwarringen b-p (2,6%) en 
z-d (2, 2%). De invloed op de gevonden score kan afhankelijk zijn 
van de gebruikte spreker, omdat sommige stemmen beter door het 
analyse-synthese systeem heen komen. Gezien de gevonden verschil
len voor beide spraakversies als we de gevonden verwarringen z-d 
en b-p hierbij buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de 
stem van spreker voor de nieuwe di foonverzameling beter door het 
analyse-synthese systeem komt dan de stem van de spreker voor de 
oude difonen. 

In een verstaanbaarheidstest voor normaal gesynthetiseerde spraak 
werden door Vogten (1984) ook dergelijke matrices opgesteld, 
waarbij gebruik werd gemaakt van nonsens-woorden, uitgesproken 
door een andere spreker dan bij dit project. Hierin vinden we ook 
de verwarringen die in fig. 7 .1. bij beide versies voorkwamen, 
zodat we met redelijke zekerheid kunnen stellen dat hier beper
kingen van het analyse-synthese systeem meespelen die niet alleen 
afhankelijk zijn voor een spreker. Het gaat hierbij om de 
verwarringen b-w, m-w, p-t, p-k, f-v en in iets mindere mate de 
f-v en m-n, die bij beide versies ongeveer een derde van het 
totaal aantal verwarringen uitmaken. 

Ná de bespreking van de verwarrinsmatrices en de foutscores in het 
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algemeen zullen we nu ingaan op de resultaten die in tabel 7.3. en 
7.4. staan vermeld. Uit de correctscores van de zeven proefperso
nen blijkt al dat deze voor de nieuwe versie hoger ui tv allen 
t.o.v. de oude versie. Bekijken we de scores voor de kwaliteit per 
proefpersoon, dan liggen, met uitzondering van proefpersoon 3, ook 
deze hoger bij de nieuwe versie. Deze scores zijn niet geschaald 
en uit de gevonden getallen blijkt niet of de scores voor de twee 
versies significant verschillend zijn, omdat proefpersonen op een 
uiteenlopende wijze van de vijfpuntsschaal gebruik kunnen maken. 
De beoordelingen van eenzelfde proefpersoon voor de twee verschil
lende spraakversies van eèn woord geven wel informatie over het 
verschil in kwaliteit. De resultaten van tabel 7 .4. geven voor 
elke proefpersoon aan hoeveel van de 320 woorden hoger scoorden 
voor de nieuwe c.q. de oude versie en hoeveel maal de beoordeling 
gelijk was. We vinden dat de nieuwe versie 1008 maal hoger 
scoorde, de oude versie 584 maal en dat in 648 gevallen de score 
gelijk was. 

We kunnen nu de procedure toepassen die geldt voor de zgn. 
tekentest (Robinson, 1973). Deze tekentest gaat uit van de 
volgende hypothese: beschouw de binomiale verdeling met p=0,5 als 
de kans dat een woord van de nieuwe versie beter scoort. Bereken 
dan de kans dat over een geheel van 1008+584=1592 scores minder 
dan 584 maal door de oude versie hoger wordt gescoord. Het aantal 
malen dat de twee versies gelijk scoorden wordt nu niet meegeno
men. 

We kunnen in dit geval de gestelde binomiale verdeling benaderen 
met een normale verdeling volgens)"-=N*p en <r=sqrt(N*p*q), waarbij 
N=1592 en p=q=0,5. We berekenen nu de kans dat de oude versie 
minder dan 584 maal hoger scoort t.o.v. de nieuwe versie, gebruik 
makend van een tabel voor een cumulatieve normale verdeling. Met 
~=796 en~=20 vinden we u =(584-796)/20=-10,6. Bij deze waarde van 
u hoort een kans dat de oude versie minder dan 584 maal beter 
scoort die kleiner is dan 0,0001, gegeven dat p=q=0,5. Hiermee is 
aangetoond dat de woorden, gemaakt met de nieuwe difonen, in deze 
test significant hoger scoorden dan die met de oude. 
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7.3. cve-test: beschrijving. 

In de vorige test werden woorden aangeboden die bestaan in het 
Nederlands. Hierbij doet zich het probleem voor dat in bepaalde 
gevallen een correcte herkenning kan plaats vinden, ook al is een 
gedeelte van het woord niet goed verstaan. Onder invloed van deze 
herkenning van woorden kan het gevonden percentage correcte 
antwoorden te hoog zijn. De volgende test maakt gebruik van 
nonsenswoorden, zodat deze.invloed niet meer aanwezig is. 

Het testen van een volledige difoonverzameling is een zeer 
uitgebreid karwei, waarbij men alle combinaties die (in ons geval) 
in het Nederlands voor kunnen komen, mee zal moeten nemen. Aan het 
eind van dit afstudeerproject was een test in ontwikkeling waarmee 
dit mogelijk gemaakt zou moeten worden. Deze test maakt gebruik 
van CVC- en VCCV-woorden, waarbij alle mogelijke combinaties van 
difonen voorkomen. Een lijst van 423 CVG-woorden (appendix 7. 4) 
werd gebruikt om met de nieuwe difoonverzameling een spraakuiting 
hiervan te realiseren. Een bezwaar van de lijst was, dat er 
combinaties in voorkwamen die wel als zodanig in een gedeelte van 
een zin kunnen voorkomen, maar waarvan de begin- of eindklanken 
niet in een losstaand woord voor kunnen komen. Een voorbeeld 
hiervan is het woord " n iw p " (lees: nieuwp), dat als enkel 
woord opgebouwd wordt uit resp. het si/n, n/ii, iw/p en p/si 
difoon. Het iw/p difoon komt wel in een zinsdeel voor, maar de 
(iw/p, p/si)-combinatie als eind van een zin of woord zal zeker 
niet bestaan (dus wel kan: 'Nieuwpoort'). 

De genoemde lijst zal waarschijnlijk nog niet de definitieve vorm 
hebben gehad, maar om een indruk te krijgen van de resultaten 
hiermee werden de 423 woorden auditief aangeboden aan 5 proefper
sonen die ook in de eerste test meededen en nog een persoon die de 
eerste test niet mee deed; de test-situatie was verder identiek 
aan de eerste test. Inhoudelijk was het enige verschil dat men een 
woord tweemaal achter elkaar te horen kreeg en dat men geen 
oordeel op de vijfpuntsschaal hoefde te geven. De gehele zitting 
duurde op deze wijze 35 minuten. 

7.3.1. Resultaten CVC-test. 

De 423 woorden werden bij deze test alleen geconcateneerd met de 
nieuwe verzameling di fonen. De proefpersonen waren niet getraind 
in het antwoorden in fonetisch schrift. Vooraf werd gevraagd zo 
consistent mogelijk te blijven bij het noteren van de antwoorden. 
Bij het berekenen van de percentages correcte antwoorden die in 
tabel 7.5. staan vermeld, werden antwoorden als "pjoep" voor 
"pieuwp" goedgerekend. We merken hierbij op dat bij de toekomstige 
uitvoering van deze test de proefpersonen via een aangepast 

51 



toetsenbord hun antwoorden op een 
intikken. Een bepaalde mate van 
nonsenswoorden zal dan noodzakelijk 

semi-fonetische manier kunnen 
training in het noteren van 
zijn. 

De percentages correcte antwoorden lagen bij deze test beduidend 
lager dan bij de eerste test. Van de zeven proefpersonen hadden er 
twee ooit eerder ervaring opgedaan met het beluisteren van 
nonsenswoorden en met difoonspraak in het algemeen. Bij het 
nakijken bleek dat de 5 minder geoefende personen een lager aantal 
correcte antwoorden gaven 4an de twee meer geoefende luisteraars. 
Onderstaande tabel 7.5. geeft voor elke proefpersoon de percenta
ges weer van het aantal correcte antwoorden over een verzameling 
van 423 woorden. 

Weinig/geen 
ervaring 

Meer ervaring 

1. 
2. 

62% 
55% 

3. 59% 
4. 58% 

5. 
6. 

69% 
67% 

Tabel 7.5. 

Overzicht van de percentages correcte 
antwoorden per proefpersoon voor de cve-test, 
waarbij 423 (CVC)-woorden werden aangeboden. 

Ook bij deze test werd een verwarringsmatrix opgesteld, die iets 
uitgebreider is omdat ook fonemen aangeboden werden die in de 
eerste test niet voorkwamen. Figuur 7.2. geeft de stimuli en de 
gemaakte responsies weer, met op de diagonaal het percentage 
correcte scores, die hoger zijn dan de scores in tabel 7. 5 omdat 
het daar gaat om het totaal aantal correct gescoorde woorden, 
terwijl het in fig. 7.2. gaat om de correct gescoorde fonemen in 
die woorden. 

7.3.2. Discussie. 

Vergelijken we de matrix van fig. 7.2. met die van de eerste test 
(voor de nieuwe spraakversie, fig. 7.1.b.), dan vallen weer de 
b-p, b-w en z-d verwarringen op en de zj-tj, dj-tj en pj-tj, die 
in de eerste test slechts een enkele keer in een woord voorkwamen 
en toen niet fout werden gehoord. Opmerkelijk is het afwezig zijn 
van de x-k verwarring in deze matrix, die we bij de vorige test 
v?or deze spraakversie wel vonden. 
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De verwarringen voor beide versies in de eerste test, die ook door 
Vogten werden gevonden, komen in deze test weer terug, nl. p-k, 
p-t, b-w, f-x, f-v, m-w en m-n. De gevonden percentages staan niet 
allemaal in dezelfde verhouding tot die van de eerste test. De 
meest opvallende veranderingen liggen bij de p-t, p-k, f-v en m-w, 
die in de cve-test een aanmerkelijk lager percentage hebben dan in 
de eerste test. Waarschijnlijk is dit voor een groot gedeelte te 
wijten aan de verdeling van de aangeboden stimuli, die in deze 
test veel gelijkmatiger was. 

Een groep stimuli die niet in de eerste test werd gebruikt is de 
groep waarvan de verwarringen vermeld staan in de submatrix 
rechtsonder in fig. 7.2., nl. de 'dj', 'pj', 'sj', 'tj' en 'zj'. 
Volgens verwachting zijn deze klanken moeilijk te onderscheiden 
als ze aan het begin van een woord staan (appendix 7.4.). Hierbij 
geldt echter ook de opmerking die in 7 .3. werd gemaakt over de 
manier waarop deze klanken voorkomen in bestaande woorden, waarbij 
we vooral moeten denken aan verkleinwoorden. De combinaties zoals 
die in de lijst van appendix 7 .4. voorkomen zijn mijns inziens 
derhalve niet representatief voor het testen met losse woorden in 
cve-vorm, zodat deze moeilijkheden in de hand werken bij het 
beluisteren en beschrijven. 

We zien dat de gemiddelde score voor de hele matrix ligt op 83%; 
berekenen we de score voor de submatrix met stimuli 'p' tot 'h', 
zoals in de eerste test werd gebruikt, dan vinden we daarvoor een 
score van 87%, hetgeen 7% hoger ligt t.o.v. de resultaten uit die 
eerste test. Laten we weer de b-p en z-d verwarring weg om de 
invloed hiervan te bekijken, dan vinden we voor dezelfde submatrix 
een score van 90%. 

7.4. Conclusies. 

De eerste test vergeleek aan de hand van bestaande woorden de 
verstaanbaarheid en kwaliteit van de nieuwe di foonspraak met een 
bestaande, met de hand gesegmenteerde verzameling. T.o.v. deze 
laatste scoorden zeven proefpersonen allen een hoger percentage 
woorden correct voor de nieuwe versie (gemiddeld 91% correct tegen 
87% correct voor de andere). Tevens tonen de resultaten van de 
tekentest aan dat de beoordeling voor de kwaliteit hiervan 
significant hoger was. De gemiddelde correctscore voor de verwar
ringsmatrix van de nieuwe verzameling lag op 80% en op 82% bij de 
oude. Bij de nieuwe versie lag de score 7% hoger (op 87%) als de 
verwarringen z-d en b-p niet meegerekend werden. 

De tweede test maakte gebruik van nonsenswoorden van de vorm CVC, 
geconcateneerd met de nieuwe difonen. Het percentage correct 
sescoorde antwoorden lag hierbij op 62%, gemiddeld over de 6 
proéfpersonen. De gemiddelde correctscore voor de verwarringsma-
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trix lag op 83%, waarbij een score van 87% werd gevonden voor de 
submatrix die overeenkwam met de matrix uit de eerste test. Van 
deze score was 3% te wijten aan de de b-p en z-d verwarringen. 

Uit de twee testen is naar voren gekomen dat de invloed van de 
spreker op de kwaliteit van synthetische (difoon)spraak zeer 
belangrijk is. Bij het maken van een nieuwe difoonverzameling zal 
men zorgvuldig moeten selecteren op de kwaliteit van de geresyn
thetiseerde spraak van sprekers en niet alleen op de kwaliteit van 
de natuurlijke spraak. Een opmerkelijk verschil tussen de nieuwe 
en de oude versie was de helderheid van de nieuwe di foonspraak 
t.o.v. de oude. Gezien de scores van 87% in de matrix van de 
eerste en 90% in dezelfde (sub)matri.x van de tweede test als de 
verwarringen b-p en z-d niet meegeteld werden, kunnen we stellen 
dat de kwaliteit van de nieuwe di foonspraak beter is dan de oude 
difoonspraak (met een score van 82% in de matrix van de eerste 
test), wat ook aangetoond werd met de tekentest. 

De woordsegmentatie voor begindifonen heeft duidelijk een stempel 
gedrukt op de gevonden resultaten. Mijns inziens is het bij de 
segmentatie van de woorden waaruit begindifonen worden gehaald 
raadzaam dit "met de hand" te doen, waarbij erop moet worden gelet 
dat een ruim stuk stilte aan het woord vooraf gaat, zodat de 
informatie van de beginklanken geheel aanwezig is. De verwarringen 
voor de plofklanken en de 'h' en 'z' zullen dan een stuk minder 
worden. 

De opbouw van de tweede test zal veel informatie opleveren als 
voldoende rekening wordt gehouden met de structuur van de gebruik
te nonsenswoorden. Hiermee bedoel ik de combinaties van difonen in 
CVC-woorden die eigenlijk meer in VCCV-woorden · thuishoren, zoals 
het genoemde voorbeeld in 7.1. van iw/p. Een goede training van de 
proefpersonen zal noodzakelijk zijn om deze niet te zwaar te 
belasten wat betreft de benodigde tijd voor het beluisteren en 
beschrijven van de nonsenswoorden. 
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responsies 

p t k b d x f v s z m n q r 1 llw j h dj pj sj tj zj 

-;~~--~--~---- --------------
t 1 1 9'7---1 
kl 1 9 

"P'l b 1 16 1 

------------------~-------,--------------

~ d 6 
! xl 
~ fl 

vl 
si 

m 
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1 
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39 

2 1 28 I 
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4 3 

1 

5 
5 

q~------------+-------------~----~~~---2----~---+------------4 rl 9 '1 1 
ll ~à~ 

111 ~8'-2 
wl 2 2 2 1 2 4 ~} 
jl 4 2 4 "---~ 
h 12 2 6 1 1 1 4 ~6 

dj 1 1 3 
pj I 
sjl 
tj I 
zjl 

1 2 

________ l ________________ _ 

5 
14 27 1 
6'4'--7, 29 

9Û'7 
2 ~6 
---~--~~-~~~ 

p t k b d x f v s z m n q r 1 11 w j h dj pj sj tj zj 

gemiddeld 83% 

Fig.7.2. Verwarringsmatrix afgeleid uit de CVC-test. 
Verticaal de stimuli, horizontaal de responsies, in af
geronde procenten. 
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Appendix 3 .1. 

Foneem Voorbeeld Foneem Voorbeeld 
-----------------------------------------------------------
I 
II 
E 
EE 
A 
AA 
0 
00 
u 
y 

cc 
c 
AU 
UI 
EI 
AJ 
OJ 
UJ 
ER 
OR 
AW 
EW 
IW 
YW 
p 

T 
K 

PIT B BAS 
LIEP D DAS 
LES G GOAL 
LEES s SOK 
MAT F FOK 
MAAT x GOK 
ROT z ZEER 
ROOD V VEER 
ROET M MEER 
FUUT N NEER 
PUT Q BANG 
DE L LANG 
KOUD R RANG 
MUIS w WANG 
REIS J JAN 
MAAIT H HANG 
HOOIT SJ SJ AAK 
ROEIT TJ TJOLK 
BEER DJ DJATIEHOUT 
WOORD PJ PJOTR 
KAUW ZJ JOURNAAL 
LEEUW NN MANDJE 
KIEUW AI DETAIL 
DUW AE MILITAIR 
PAS 
TAS 
KAS 

Lijst van gebruikte symbolen voor de 
fonetische transcriptie en difoon-benaming. 
Bij elk symbool een voorbeeld van een woord 
waarin dit voorkomt. 
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Appendix 3. 2. 

PROGRAM LEESTEST 

c *********************************************************************** 
c Presentatie stimulus-woorden in draagzin op scherm 
c 
c 
c 
c 

c 

H. Kwaspen 85-01-22 
Copyright 1985 IPO 

*********************************************************************** 

implicit integer*2 (i-n) 
character*l4 iw(lO) 
character*80 zin 
character*30 flnm 
integer*4 lib$set-cursor 
byte ina(2) 

flnm(l:30)='Sessie.' 

call sys$assign ('tt' ,ichnl,,) 

print '("1")' 
print '(ll(/))' 

n=inin('Sessie:' ,2,nr) 
print'(l2(/))' 
call namnr(nr,%ref(flnm)) 

********** test filenaam ****************************************** 

open(l,file=flnm,access='sequential',status='old' ,err=lOO) 

ibl=l 
ndfile=O 

c ***** inlezen stimuluswoorden in array iw(.) ************************** 

12 do k=l,lO 
read (l,'(al4)',end=70,err=80) iw(k) 
end do 

print '("1")' 

c *********************************************************************** 
c 
c Display stimulus-woorden in draagzin. 
c Dit gebeurt in blokken van tien zinnen; elk blok wordt tweemaal achter 
c elkaar aangeboden, waarna het volgende blok aan de beurt is. 
c 
c 

20 

*********************************************************************** 

istat=lib$set-cursor (12,1) 
print'('' blok '',li2)',ibl 
call dread (ichnl,ina,l) 
if (ina(l).ne.' ') goto 20 
print '("1")' 
i bl=ibl+l 



c 

do 30 nt=1,2 

do 25 1=1,10 

if(iw(l).eq.'O') goto 30 

do i=1,15 
len=i-1 
if (iw(l)(i:i+l).eq.' ') goto 21 
end do 

21 if(nr.ne.21.or.nr.ne.22) then 
zin(l:25)=' Het volgende woord had ' 
zin(26:26+len)=iw(l) 
zin(27+len:70)=' kunnen zijn' 
end if 

if(nr.eq.21) then 
zin(l: 9)=' 
zin(lO:lO+len)=iw(l) 
zin(l5:70)=' is het volgende woord' 
end if 

if(nr.eq.22) then 
zin(1:25)=' Het volgende woord was' 
zin(26:26+len)=iw(l) 
zin(27+len:70)=' 
end if 

istat=lib$set-cursor (12,10) 
22 print '(''+'',a70,$)',zin 

call dread (ichn1,ina,1) 
if (ina(l).ne.' ') goto 22 

25 continue 

30 continue 

do k=1,10 
iw(k)='O' 
end do 

if(ndfi1e.ne.l) goto 12 

print* 
print* 
stop 'einde van deze sessie' 

lengte-bepaling woord 

begindifonen 

einddifonen 

display zin 

clear iw(.) 

******************************************************************* 

70 

80 
100 

ndfile=l 
print '("1")' 
goto 20 

stop 'error reading file' 
stop error opening file' 

•_ end 



Appendix 4 .1. 

Programma ASCTRANS voor de bewerking van 
overgezonden files van VAX naar HP. 

Copyright 1985 IPO 

PF:OGFAI'I ASCTPAt,IS' I NF'iJT, OUTF'IJT l ; 

VAR INNAME,OUTNAME 

BEE-1 IN 

ORIGJN,DESTINATION 
OLDDATA!, NEl•Jr){H~':~ 
I, IL.AST, nEr H1 

STF I NEî f '30 J ; 
FILE OF CHAR~ 

CH{~F;:; 

IhiTEGEP; 

WPITE<"FILE TO BE TRANSPOSED ">= 
F:EAPLN ( INN?"1t·1E l; 
RESET(ORIGIN,INNAME>; 
I•IR I TE ( • NAME NEI)I F I L.E : • ) ; 
READLN<OUTNAME>; 
REIJIR I TE ( DEST I NAT I ON, OUTNAME > ; 
ILAST := 0~ 
I := 0; 
IAIHILE tiOT (EOF <OFIGJN)) DO 
BEGih! 

PEAD<ORIGJN,OLDDATAl= 
DECIM := ORD<OLDDATA'; 
IF DECIM l) 10 THEN 
BEGIN 

I := I + l; 
IF <DECJM < 321 AND <DECIM<>O> 
THEN BEGIN 

IF J-ILAST > l THEN BEGIN 

I LAST : ",.. I; 
Et.,ID 

NEWDATA := CHR(DECIMI; 
vJPITE <DESTUI{HION, NEI•JD{H(~l; 

END; 

ELSE BEGIN 

Et·ID; 
END~ 

NEWDATA := CHR(DECIM>; 
WRITECDESTINATION,NEWDATA); 

END; 

CLOSE <DEST HMH I Ot'l ~ • St'i'·/E • l ; 

CLOSE iQRIGif\D; 
END .. 



Appendix 5.1. 

Het kiezen van referentieframes. 

In hoofdstuk 5 werd beschreven hoe bij de segmentatie van een 
difoon uit een woord de spraakuiting gesplitst wordt in een aantal 

door de gebruiker op te geven spectrale toestanden. Het referen
tiepatroon van elke spectrale toestand is een referentieframe (van 
10 ms) met een minimum en maximum duur die voor het betreffende 
foneem gelden. 

De bij dit project gehanteerde methode voor het verkrijgen van een 
referentieframe bestond uit het halen van een frame uit een 
realisatie van een bepaald foneem. Met de beschikbare programma

tuur is het mogelijk van een woord, dat in geanalyseerde vorm 
beschikbaar is, de betreffende parameters te displayen en de 
synthese van een afzonderlijk frame (10 ms) te beluisteren. De 
referentieframes werden telkens, voor zover mogelijk, uit n 
stationair deel van een foneem gehaald. Tabel A. 5.2 geeft aan 

welke woorden gebruikt zijn voor een bepaald foneem en welk frame 
hieruit genomen werd als referentiepatroon. Uit tabel 5 .1. bleek 
al, dat sommige klanksegmenten zich kernnerken door meer dan een 

akoestische gebeurtenis (plofklanken en tweeklanken). Deze worden 
dan ook met meerdere spectrale toestanden, die elk een minimum en 
maximum duur hebben, beschreven. 

Men dient hierbij wel op te merken, dat een referentieframe alle 

coarticulatieeffecten bevat van die realisatie waaruit het frame 
gehaald is; hierdoor kan het frame een slechte beschrijving zijn 
van het het foneem in een andere context. 

Behalve een speet rale beschrijving van een foneem zal ook enige 
duurinformatie gebruikt worden. Aan het begin van dit project 
werden bestaande lijsten voor het nederlands, engels en duits met 
elkaar vergeleken m.b.t. duurinformatie van fonemen. Dit leverde 

resultaten op die in tabel 5.1. vermeld staan, waarbij de minimum 
en maximum duur door het aantal frames beschreven worden. De 
uiteindelijke lijst, aangepast aan de bij dit project gebruikte 

spreker, vindt men in tabel 6.1. 
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Tabel A.5.2. 
Overzicht van de gekozen referentieframes 

Referentie Woord Filenaam Frame-nr. 

------------------------------------------
pl pcpiipc kiil 30 
p2 pcpiipc kiil 34 
tl tctiitc kii2 27 
t2 tctiitc kii2 31 
kl kckiikc ~ii3 33 
k2 kckiikc kii3 37 
bl bcbiibc kii4 42 
b2 bcbiibc kii4 43 
dl dcdiidc kii5 26 
d2 dcdiidc kii5 29 
gl gcgiigc kii6 41 
g2 gcgiigc k.i i6 46 
s scsiisc kii7 33 
f fcfiifc kii8 33 
x xcxiixc kii9 19 
z zcziizc kiilO 5 
V vcviivc kiill 47 
m mcmiimc kii12 48 
n ncniinc kiil3 45 
1 lcliilc k.i i14 28 
r rcriirc kiil5 36 
j jcjiijc kiil6 57 
w wcwiiwc kiil7 53 
sj scsjiimc kii18 35 
zj zczjiimc kii20 34 
tjl tctiitc kii2 27 
tj2 tctjiitc kii22 34 
djl dcdiidc kii5 26 
dj2 dcdjiidc kii23 33 
nn liinntjc kii25 21 
q ncnoqc kol4 58 
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Referentie Woord Filenaam Frame-nr. 
-----------------------------------------

a a ikhaatc ckh1 37 
a ikhatc ckh2 42 
ii ikhiitc ckh3 41 
i ikhitc ckh4 31 
ee ikheetc ckh5 51 
er ikherc ckh6 36 
e ikhetc ckh7 29 
00 ikhootc ckh8 41 
or ikhorc ckh9 31 
0 ikhotc ckh10 42 
u ikhutc ckhll 40 
y ikhytc ckh12 37 
eil ikheitc ckhl3 47 
ei2 ikheitc ckhl3 51 
au1 ikhautc ckh14 50 
au2 ikhautc ckh14 54 
oe ikhoetc ckh15 47 
uil ikhuitc ckh17 39 
ui2 ikhuitc ckh17 46 
cc ikhcctc ckh18 31 
er dywhcrc cywh16 55 
aj1 tajhaatc cajhl 15 
aj2 tajhaatc cajh1 23 
ail taicr klk14 13 
ai2 taicr klk14 16 
oj1 tojhaatc cojh1 24 
oj2 tojhaatc cojh1 31 
uj1 tujhaatc cujh1 18 
uj2 tujhaatc cujh1 25 
iw1 niwhaatc ciwh1 17 
iw2 niwhaatc ciwh1 22 
ew1 lewhaatc cewh1 14 
ew2 lewhaatc cewh1 21 
aw1 tawhaatc cawh1 21 
aw2 tawhaatc cawhl 28 
yw dywhaatc cywhl 23 
ae miiliitaer klk82 61 
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Appendix 5.2. 

Oorspronkelijk gehanteerde lijst van foneemduren en 
segmentatieregels. Per foneem een voorbeeld van een 
woord waarin dit voorkomt, aantal spectrale toestanden, 
maximum/minimum-duur in frames (1 frame= 10 ms) en 
segmenteringsregel voor het difoon waarin zo'n foneem 
voorkomt. 

NR FON VOORBEELD TOESTAND MAX,MIN SEGMENTREGEL 
------------------------------------------------------

1 I PIT 1 (Il) 15,5 BEGIN+5 
2 II LIEP 2 (lil) 15,6 BEGIN+6 
3 E LES 3 (El) 15,6 BEGIN+6 
4 EE LEES 4 (EEl) 25,6 BEGIN+6 
5 A MAT 5 (Al) 15,6 BEGIN+6 
6 AA MAAT 6 (AAl) 25,10 BEGIN+lO 
7 0 ROT 7 (01) 15,5 BEGIN+5 
8 00 ROOD 8 (001) 25,6 BEGIN+6 
9 u ROET 9 (Ul) 15,5 BEGIN+5 

10 y FUUT 10 (Yl) 15,5 BEGIN+5 
11 cc PUT 11 (CCl) 15,5 BEGIN+5 
12 c DE 12 (Cl) 15,5 BEGIN+6 
13 OE KEUS 13 (OEl) 25,10 BEGIN+l 0 

14 AU KOUD 14 (AUl) 15,4 BEGIN+8 
57 (AU2) 15,4 

15 UI MUIS 15 (Uil) 15,4 BEGIN+8 
58 (UI2) 15,4 

16 EI REIS 16 (Eil) 15,4 BEGIN+8 
59 (EI2) 15,4 

17 AJ MAAIT 17 (AJl) 15,4 BEGIN+8 
60 (AJ2) 15,4 

18 OJ HOOIT 18 (OJl) 15,4 BEGIN+8 
61 (OJ2) 15,4 

19 UJ ROEIT 19 (UJl) 15,4 BEGIN+8 
62 (UJ2) 15,4 

20 ER BEER 20 (ERl) 15,4 BEGIN+8 
63 (ER2) 15,4 

21 OR WOORD 21 (ORl) 15,4 BEGIN+8 
64 (OR2) 15,4 

22 AW KAUW 22 (AWl) 15,4 BEGIN+9 
65 (AW2) 15,4 

23 EW LEEUW 23 (EWl) 15,4 BEGIN+9 
66 (EW2) 15,4 

24 IW KIEUW 24 (IWl) 15,4 BEGIN+9 
67 (IW2) 15,4 

25 YW DUW 25 (YWl) 20,6 BEGIN+5 

26 p PAS 26 (Pl) 15,1 1 FRAME VOOR BURST 
68 (P2) 5,1 

27 T TAS 27 (Tl) 15,1 1 FRAME VOOR BURST 
69 (T2) 10,1 

28 K KAS 28 (Kl) 15,1 1 FRAME VOOR BURST 
70 (K2) 10,1 
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29 B BAS 29 (Bl) 15,1 1 FRAME VOOR. BURST 
71 (B2) 5,1 

30 D DAS 30 (Dl) 15,1 1 FRAME VOOR BURST 
72 (D2) 5,1 

31 G GOAL 31 (Gl) 15,1 1 FRAME VOOR BURST 
73 (G2) 5,1 

32 s SOK 32 (Sl) 20,5 MIDDEN 
33 F FOK 33 (Fl) 20,5 MIDDEN 
34 x GOK 34 (Xl) 15,5 MIDDEN 
35 z ZEER 35 (Zl) 12,4 MIDDEN 
36 V VEER 36 (Vl) 12,4 MIDDEN 
37 M MEER 37 (Ml) 15,5 MIDDEN 
38 N NEER 38 (Nl) 15,5 MIDDEN 
39 Q BANG 39 (Ql) 15,5 MIDDEN 
40 L LANG 40 (Ll) 17,5 MIDDEN 
41 R RANG 41 (Rl) 15,5 MIDDEN 
42 w WANG 42 (Wl) 15,5 MIDDEN 
43 J JAN 43 (Jl) 15,5 MIDDEN 
44 H HANG 44 (Hl) 15,5 MIDDEN 
45 SJ SJ AAK 45 (SJl) 20,8 MIDDEN 
46 TJ TJOLK 46 (TJl) 15,1 1 FRAME BEFORE BURST 

74 (TJ2) 15,5 
47 DJ DJ A TIEHOUT 47 (DJl) 15,1 1 FRAME BEFORE BURST 

75 (DJ2) 15,5 
48 PJ PJOTR 48 (PJl) 15,1 1 FRAME BEFORE BURST 

76 (PJ2) 15,5 
49 ZJ JOURNAAL 49 (ZJl) 20,8 MIDDEN 
50 NN MANDJE 50 (NNl) 20,8 MIDDEN 
51 CR KEUR 51 (CRl) 15,4 BEGIN+8 

77 (CR2) 15,4 
52 AI DETAIL 52 (All) 20,8 BEGIN+8 

78 (AI2) 20,8 
53 LL DAL 53 (LLl) 20,8 MIDDEN 
54 AE MILITAIR 54 (AEl) 20,6 BEGIN+8 

55 SI STILTE 55 (Sll) 50,1 BEGIN OF EIND 
56 GS GLOTTAL STOP 56 (GSl) 6,1 MIDDEN 
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aan 
alles 
avond 
aardig 
afvragen 
amsterdam 
bij 
bezig 
brengen 
band 
bestaan 
binnen 
dag 
denken 
door 
doorgaan 
durven 
deur 
daarin 
eenvoudig 
en 
elkaar 
eraan 
erop 
fee 
fout 
fabriek 
film 
gebeuren 
gewoon 
graag 
gebied 
gelukkig 
gooien 
heel 
hij 
hoop 
hun 
heten 
heleboel 
iets 
inderdaad 
idee 
ja 
juist 
jeugd 
keer 
klein 
kant 
kwijt 

Appendix 6.1. 

Lijst van woorden gebruikt bij het 
beoordelen van de nieuwe difonen (hfdst 6). 

al 
als 
auto 
aantal 
allerlei 
aflopen. 
bedoelen 
blijven 
belangrijk 
bed rijf 
betalen 
blad 
dan 
die 
dus 
draaien 
dochter 
daarvan 
echt 
eerder 
er 
eerlijk 
eten 
ergens 
fijt 
fries 
familie 
gaan 
geen 
goed 
god 
gebruiken 
gesprek 
groep 
helemaal 
hoe 
houden 
hoofd 
hoeven 
heengaan 
ik 
iemand 
iedereen 
jaar 
jongen 
jas 
kennen 
komen 
kort 
kroon 

alleen 
altijd 
afijn 
aankomen 
anders 
beetje 
begrijpen 
boek 
blijken 
begin 
boot 
blauw 
dat 
dit 
ding 
dood 
dik 
dadelijk 
eenmaal 
eerst 
erg 
effe 
eruit 
erin 
fijn 
feest 
fiets 
gang 
geloven 
groot 
grond 
gek 
genoeg 
gulden 
het 
horen 
huilen 
hoog 
herhaling 
half 
in 
ingaan 
indruk 
je 
jij 
juffrouw 
kijken 
krijgen 
kop 
kritisch 
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allegaar 
ander 
achter 
aannemen 
arbeid 
beginnen 
bepaald 
broer 
baas 
belangstelling 
boer 
daar 
de 
doen 
duidelijk 
drinken 
dergelijk 
daarmee 
eens 
eigenlijk 
even 
erbij 
ervan 
ermee 
foto 
figuur 
frans 
gauw 
geven 
geld 
gat 
geleden 
geweldig 
hebben 
hier 
hand 
huis 
horde 
helpen 
hart 
ieder 
interessant 
instituut 
jullie 
jawel 
jou 
kind 
kunnen 
k\Vestie 
krant 



kosten kopen koffie klok 
kloppen klaar klas kiezen 
kerk kabel laat laten 
lopen liggen lijken lezen 
leuk lang leeg lant 
lucht lekker leven lief 
luisteren leerling les leraar 
laag lachen langs maar 
man me meer mens 
met mijn moeten mogen 
minuut meteen melk morgen 
moment mogelijk: moeilijk middag 
mevrouw meedoen meemaken meestal 
meid meneer menen makkelijk 
maatschappij maand en naar 
natuurlijk nee net niet 
niks nog nooit nou 
nu nemen naam nieuwe 
noemen normaal nogal nodig 
neder land niemand niets namelijk 
nadien nacht naast of 
omdat ook op oud 
over onder ons ogenblik 
open overal openbaar oog 
onderzoek ontzettent overkant overigens 
opvallen opnemen oplossing oorlog 
ooit ontstaan ongeveer onderwerp 
oma onderwijs paar pas 
plaats precies praten probleem 
punt pa sen proberen piet 
per pont plus poes 
pijp prachtig praktisch partij 
pakken pakket paard passen 
plan pot professor raken 
rechter rechts rekenen rest 
richten richting rijden roepen 
rijk rood rand ruim 
reeds redaktie redden ruzie 
roken school soort staan 
stuk schrijven slecht soms 
spelen spreken steeds student 
cent slaan samen steen 
straat schijnbaar schilderen schoon 
schuur situatie slaan snel 
snor sommig sociaal steken 
stellen sterk streek te 
tegen tijd toch toen 
tot twee terug tenminste 
taal terwijl thuis tekst 
tussen trouwens tafel tante 
tegenwoordig tegenover tekenen terecht 
tientje toegaan trekken toestand 
theoretisch tenslotte tak teveel 
uit uur uw universiteit 
uitgaan uitkomen uitmaken uitzoeken 
uitgeven uitbreiden uniek van 
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veel vertellen vinden voor 
vroeg vrouw vragen verhaal 
ver vader vast volgen 
vorig vrij vaak vallen 
vanzelf veranderen verdienen verschil 
vol voorstellen vorm vraag 
vreselijk voren verschrikkelijk waar 
want wat we weer 
wel werk weten wij 
willen worden water week 
weg wie wonen woord 
waarin waarmee waarop waarschijnlijk 
waarvan wachten wagen wanneer 
welk werf werkelijk wezen 
wetenschap wandelen ze zeggen 
zelf zin zijn zitten 
zo zoon zullen zetten 
zoals zoveel zaak zeker 
zich zin zeep zelfs 
zoeken zoiets zonder zulk 
zuster zwart zichzelf ziek 
ziekenhuis zingen zondag zorgen 
zwaar journaal jalouzie jam 
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Appendix 6.2. 

Aangepaste lijst van duren en segmenteringsregels aan 
de hand van analyse van segmentatieplaatjes (hfdst 6). 

FON VOORS. TY. TOESTAND MAX,MIN SEGMENTREGEL 
------------------------------------------------------

1 I PIT 1 1 (Il) 10,5 BEGIN+3 
2 II LIEP 2 2 (lil) 15,6 BEGIN+4 
3 E LES 1 3 (El) 15,6 BEGIN+4 
4 EE LEES 2 4 (EEl) 21,12 BEGIN+4 
5 A MAT 1 5 (Al) 15,6 BEGIN+4 
6 AA MAAT 2 6 (AAl) 22,15 BEGIN+8 
7 0 ROT 1 7 (01) 13,5 BEGIN+3 
8 00 ROOD 2 8 (001) 20,10 BEGIN+4 
9 u ROET 1 9 (Ul) 16,7 BEGIN+3 

10 y FUUT 1 10 (Yl) 16,8 BEGIN+3 
11 cc PUT 1 11 (CCl) 14,6 BEGIN+3 
12 c DE 1 12 (Cl) 20,5 BEGIN+3 
13 OE KEUS 2 13 (OEl) 20,11 BEGIN+6 

14 AU KOUD 3 14 (AUl) 11,6 BEGIN+6 
57 (AU2) 11,6 

15 UI MUIS 3 15 (Uil) 11 '7 BEGIN+6 
58 (UI2) 11 '7 

16 EI REIS 3 16 (Eil) 11,7 BEGIN+6 
59 (EI2) 11,7 

17 AJ MAAIT 3 17 (AJl) 15,10 BEGIN+8 
60 (AJ2) 11,5 

18 OJ HOOIT 3 18 (OJl) 11 '7 BEGIN+4 
61 (OJ2) 11,7 

19 UJ ROEIT 3 19 (UJl) 12,5 BEGIN+3 
62 (UJ2) 10,5 

20 ER BEER 2 20 (ERl) 21,12 BEGIN+4 
21 OR WOORD 2 21 (ORl) 21,15 BEGIN+4 
22 AW KAUW 3 22 (AW1) 12,6 BEGIN+6 

65 (AW2) 12,6 
23 EW LEEUW 3 23 (EWl) 21,12 BEGIN+4 

66 (EW2) 10,6 
24 IW KIEUW 3 24 (IWl) 11,6 BEGIN+4 

67 (IW2) 11,6 
25 YW DUW 3 25 (YW1) 25,14 BEGIN+3 

26 p PAS 4 26 (Pl) 14,2 1 FRAME VOOR BURST 
68 (P2) 3,1 

27 T TAS 4 27 (Tl) 12,3 1 FRAME VOOR BURST 
69 (T2) 10,2 

28 K KAS 4 28 (Kl) 10,3 1 FRAME VOOR BURST 
70 (K2) 8,2 

29 B BAS 5 29 (Bl) 9,3 1 FRAME VOOR BURST 
71 (B2) 1,1 

30 D DAS 5 30 (Dl) 9,2 1 FRAME VOOR BURST 
72 (D2) 2,1 

31 G GOAL 5 31 (Gl) 9,3 1 FRAME VOOR BURST . 
73 (G2) 2,1 
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32 s SOK 6 32 (Sl) 22,7 MIDDEN 
33 F FOK 6 33 (Fl) 16,7 MIDDEN 
34 x GOK 6 34 (Xl) 16,8 MIDDEN 
3S z ZEER 7 3S (Zl) 1S,8 MIDDEN 
36 V VEER 7 36 (Vl) 12,6 MIDDEN 
37 M MEER 8 37 (Ml) 12,6 MIDDEN 
38 N NEER 8 38 (Nl) 14,4 MIDDEN 
39 Q BANG 8 39 (Ql) 1S,7 MIDDEN 
40 L LANG 9 40 (Ll) lS,S MIDDEN 
41 R RANG 9 41 (Rl) 16,7 MIDDEN 
42 w WANG 10 42 (Wl) 10,6 MIDDEN 
43 J JAN 10 43 (Jl) 1S,6 MIDDEN 
44 H HANG 10 44 (Hl) 9,6 MIDDEN 
4S SJ SJ AAK 6 4S (SJl) 17,10 MIDDEN 
46 TJ TJOLK 4 46 (TJl) 12,6 1 FRAME VOOR BURST 

74 (TJ2) 10,4 
47 DJ DJ A TIE- s 47 (DJl) 8,3 1 FRAME VOOR BURST 

HOUT 7S (DJ2) 11 ,4 
48 PJ PJOTR 4 48 (PJl) 8,8 1 FRAME VOOR BURST 

76 (PJ2) 9,7 
49 ZJ JOURNAAL 7 49 (ZJl) 12,8 MIDDEN 
SO NN MANDJE 8 so (NNl) 14,4 MIDDEN 
Sl CR KEUR 2 Sl (CRl) 22,17 BEGIN+6 
S2 AI DETAIL 3 S2 (All) 11,7 BEGIN+4 

78 (AI2) 11,7 
S3 LL DAL 9 S3 (LLl) 11, s MIDDEN 
S4 AE MILITAIR 2 S4 (AEl) 17,16 BEGIN+4 

ss SI STILTE 12 ss (Sll) so, 1 BEGIN OF EIND 
S6 GS GLOTTAL 11 S6 (GSl) 10,4 MIDDEN 

STOP 
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Appendix 6. 3. 

Overzicht van aangepaste difonen na tweede segmentaties1ag. 

Te lang en gecorrigeerd ( O.L. geeft de oorspronklijke lengte aan 
na segmentatie, Frame geeft aan welke frames hiervan onder dezelfde 
difoonnaam werden weggeschreven): 

Difoon O.L. Frame 

a-f 9 
a-k 10 
a-tj 21 
a-z 14 
ai-r 23 
ai-z 24 
aw-b 24 
i i-j 22 
iw-d 28 
j-er 9 
o-z 16 
t-d 10 
ui-r 14 
uj-x 27 
y-n 16 
u-x 17 
oo-x 25 
si-v 22 
si-z 19 
si-j 19 

6-9 
1-9 
7-17 
1-11 
1-19 
1-20 

10-24 
1-17 
9-24 
3-9 
1-14 
1-5 
1-12 

10-27 
1-13 
1-14 
7-25 

10-22 
7-19 

10-19 

Trifoon O.L. Frame 

si-h-a 12 
si-h-aa 17 
si-h-au 14 
si-h-cc 12 
si-h-er 13 
si-h-e 14 
si-h-ee 15 
si-h-ei 18 
si-h-er 13 
si-h-i 14 
si-h-ii 13 
si-h-oe 19 
si-h-oo 2 
si-h-or 15 
si-h-u 14 
si-h-ui 14 
si-h-y 13 

1-10 
1-11 
1-7 
1-11 
1-11 
1-10 
1-12 
1-13 
1-10 
1-11 
1-11 
1-11 
1-12 
1-13 
1-11 
1-9 
1-10 

Difonen waar een gedeelte van de amplitude aan '0' gelijk werd 
gemaakt (aangegeven wordt op welke frames dit betrekking heeft): 

Difoon frame Difoon frame 
-------------- --------------
au-si 22-26 aw-si 23-29 
ew-si 20-24 ii-si 21-23 
iw-si 21-24 n-si 11-12 
o-si 22-28 oe-si 21-24 
oj-si 34-37 oo-si 23-28 
sj-si 14-23 ui-si 25-29 
uj-si 23-29 yw-si 22-27 
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Difonen die te kort werden bevonden: 

aj-c 
c-nn 
c-tj 
ei-ee 
f-c 
i-nn 
oo-oo 

Andere fout gesegmenteerde difonen: 

Di foon 

au-f 
f-au 

oo-i i 

ae-z 

ai-oo 

f-gs 

gs-a 

ai-er 
r-cr 
u-aa 
u-i 
x-s 

Geconstateerde fout en evt. verbetering 

Van het woord 'fefaufe' was de 'fe' aan het begin weg 
gevallen; beide difonen werden met de hand uit 'faufe' 
gesneden. 
De 's' aan het begin van 's t oo ii s ei n s' was bij 
de woordsegmentatie weggevallen. Met een nieuw fonetische 
transcriptie 't oo ii s ei n s' leverde dit geen pro
blemen. 
Uit 'm ai oo n ae z c'; segmentatie ging beter met andere 
fonetische transcriptie, nl. 'ma joon ae z c'. 
Zie ae-z. Het a-j-oo-segment werd gesegmenteerd, iets 
korter gemaakt en onder de naam ai-oo opgeslagen. 
De glottal-stop werd niet goed 'uitgesproken'; gecopieerd 
uit f-si (si=stilte), frame 1-8. 
Als bij f-gs, gecopieerd uit gs-au. 

Te kort. 
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Stem/stemloos correcties. Aangegeven wordt welke frames gecorrigeerd 
werden (frame) en of deze stemhebbend (V) of stemloos (U) werden 
gemaakt. 

difoon frame corr di foon frame corr difoon frame corr 
------------------ ------------------ ------------------
a-si 9-17 V j-a 1-2 V x-oo 1-2 u 
a-v 7-8 u j-ee 2 V yw-si 22-27 V 

9-10 V j-au 2 V z-au 1 V 
aa-b 13-18 V j-cr 2 V z-cr 1 V 
au-gs 5-6 V j-e 1 V z-o 2-3 u 
aj-si 15-16 V j-ei 1-2 V z-e 1 V 
aj-v 14 V j-i 3 V z-ee 1 V 
au-si 22-26 V j-ii 2-3 V z-er 1-2 V 
aw-si 23-29 V j-oe 3 V z-i 1 V 
e-b 1-2 V oo-si 22-28 V z-ii 1-2 V 
c-gs 7-8 V oo-z 19-20 V z-o 1-2 V 
d-r 2 V oe-b 19 u z-oe 1-2 V 
d-w 2 V oe-si 21-24 V 3-4 u 
d-y 2 V p-e 2 u z-or 1 V 
dj-au 1 u p-o 1 u z-u 1 V 
n-h-ui 9-10 u si-b 5 V 2 u 
gs-e 1-5 V si-ew 1 V z-ui 1-2 u 
gs-ee 1-7 V x-ai 4-5 u z-w 1 V 
gs-ew 2-3 V x-au 3-5 u z-y 1 V 
ii-gs 7 V x-oe 1-2 V zj-er 3-4 u 
i i-si 11-15 V 3-4 u si-h-aa 4 u 
si-h-er 4 u si-h-o 4 u si-h-oo 4 u 
si-h-e 2-3 u si-h-or 4-5 u si-h-u 4-6 u 
si-h-y 4-5 u 
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Appendix 7.1. 

Lijst van gebruikte woorden bij verstaanbaarheidstest (hfdst 7). 
----------------------------------------------------------------

1 nacht 2 ik 3 deur 4 ons 5 en 
6 leeg 7 blad 8 vorig 9 vanzelf 10 door 

11 tussen 12 plaats 13 hoeven 14 mens 15 aan 
16 boek 17 moment 18 ver 19 waarin 20 normaal 
21 kopen 22 laag 23 journaal 24 bestaan 25 rest 
26 kroon 27 slecht 28 jou 29 prachtig 30 wie 
31 nadien 32 broer 33 zondag 34 uw 35 gewoon 
36 staan 37 hier 38 slaan 39 graag 40 wat 
41 zo 42 niets 43 tientje 44 want 45 tafel 
46 kabel 47 foto 48 eerst 49 ja 50 tante 
51 willen 52 het 53 zulk 54 ding 55 probleem 
56 vaak 57 roken 58 nemen 59 oog 60 boer 
61 blauw 62 melk 63 over 64 avond 65 geld 
66 vader 67 hoog 68 zichzelf 69 lachen 70 schoon 
71 toen 72 zeep 73 paar 74 vorm 75 god 
76 niet 77 tot 78 toch 79 waarop 80 anders 
81 ontstaan 82 gaan 83 meneer 84 komen 85 als 
86 les 87 lucht 88 boot 89 punt 90 goed 
91 we 92 zelf 93 draaien 94 nooit 95 aardig 
96 terug 97 taal 98 uur 99 fries 100 fijt 

101 reeds 102 frans 103 pakket 104 klaar 105 weg 
106 voor 107 soms 108 naam 109 alleen 110 mijn 
111 echt 112 heel 113 oud 114 brengen 115 cent 
116 fout 117 welk 118 uit 119 hun 120 klas 
121 plan 122 middag 123 straat 124 gek 125 op 
126 huis 127 plus 128 fiets 129 veel 130 ooit 
131 ruim 132 nieuwe 133 leuk 134 schijnbaar 135 sociaal 
136 die 137 bedrijf 138 waar 139 daarin 140 man 
141 ingaan 142 maand 143 dat 144 spelen 145 elkaar 
146 gooien 147 gauw 148 werk 149 langs 150 open 
151 kwijt 152 laat 153 nee 154 kloppen 155 lijken 
156 bij 157 klok 158 naast 159 maar 160 daarmee 
161 lopen 162 al 163 piet 164 zelfs 165 sterk 
166 kind 167 geen 168 nou 169 klein 170 rijden 
171 vragen 172 in 173 met 174 richten 175 streek 
176 zich 177 eens 178 groep 179 wachten 180 slaan 
181 jeugd 182 gat 183 gesprek 184 erop 185 school 
186 indruk 187 vast 188 effe 189 meteen 190 rijk 
191 meid 192 rand 193 ziek 194 student 19 5 wanneer 
196 altijd 197 soort 198 lief 199 schuur 200 meer 
201 denken 202 band 203 redden 204 wij 205 ze 
206 iets 207 stellen 208 nog 209 feest 210 wel 
211 dit 212 dus 213 zin 214 kunnen 215 tijd 
216 zoon 217 steen 218 eerder 219 jongen 220 film 
221 zaak 222 nodig 223 tak 224 zetten 225 ieder 
226 beetje 227 er 228 van 229 pas 230 kennen 
231 lant 232 jaar 233 stuk 234 half 235 zonder 
236 partij 237 groot 238 pot 239 vrij 240 dood 
241 kritisch 242 jij 243 vroeg 244 uniek 245 lang 
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246 kant 247 kort 248 doen 249 baas 250 net 
251 of 252 eraan 253 zoeken 254 raken 255 snor 
256 hoe 257 mogen 258 hand 259 week 260 vraag 
261 pijp 262 werf 263 niks 264 weer 265 daarvan 
266 precies 267 zin 268 vrouw 269 paard 270 krant 
271 me 272 dan 273 lekker 274 per 275 erg 
276 thuis 277 fabriek 278 eruit 279 steeds 280 de 
281 hoop 282 erin 283 rechts 284 horde 285 dik 
286 hebben 287 leerling 288 nu 289 trekken 290 gang 
291 rood 292 zijn 293 vol 294 kerk 295 en 
296 meedoen 297 pont 298 teveel 299 zwaar 300 durven 
301 daar 302 hart 303 juist 304 hoofd 305 snel 
306 grond 307 te -308 zoveel 309 hij 310 naar 
311 je 312 woord 313 houden 314 keer 315 fijn 
316 twee 317 bezig 318 fee 319 poes 320 zitten 
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Appendix 7.2. 

C UITGIFTE VAN N-FILES EN PAUZES VOLGENS LIST-FILE 

c ****************************************************************** 
c Beluisteren van difoongeconcateneerde woorden met 
c filenaam HANS •. c.q. BEN •. 
c H. Kwaspen 85-09-10 
c Copyright 1985 IPO 
c ****************************************************************** 

program PROEF 
implicit integer*2 {i-n) 

integer*2 nr(600),nam(15),nas(15) 
integer*4 ib4(128),getchannel 
byte ichan,itype,ikar 
character*64 inp(600),file 
character*1 kar 

ichan=getchannel() 
if (ichan.eq.-1) stop 
itype=3 

4 n=inal('list-file leesnaam:' ,30,nam) 
IF (N.EQ.O) STOP 'OK' 
open (10,file=nam,err=800,access='sequential' ,status='old') 
n=inal('list-file schrijfnaam:',30,nas) 
if (n.ne.O) 

open (11,file=nas,err=801,access='sequentia1' ,status='new') 

do i=1,600 
read (10,'(64a)',end=20) inp(i) 
nr(i)=i 

end do 

20 ntlw=i-1 

call hussel (nr,ntlw,321) 

!filenamen in array inp 
!nummer-array vullen 

!aantal woorden 

!nummer-array schudden 

c ****************************************************************** 

do 100 j=1,ntlw !woord ophalen en uitgeven 

!voor elk woord een fluittoon 
call sprf ('n:sinus ',8,1,15,10000.,itype,ichan,ikar) 
call delms(150) !150 ms pauze 

jm=j-1 
if ((jm/10)*10.eq.jm) then !na tien woorden extra fluittoon 

call sprf ('n:sinus ',8,1,15,10000.,itype,ichan,ikar) 
cal! delms(400) !400 ms pauze 

endif 

nrf=nr(j) 
write (11,'(x,20a)'),inp(nrf)(1:20) 
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print'(''+'' ,2i5,2x,20a)',ntlp,j,inp(nrf)(1:20) 

kar=inp(nrf)(1:1) 

if (kar.eq.'b') then !kijk of filenaam= ben of hans 
file(1:3)='bs:' !bs:=dua1:[spraak.kwaspen.benstim] 
file(4:30)=inp(nrf)(1:7) 
el se 
file(1:3)='ns:' !ns:=dua1:[spraak.kwaspen.newstim] 
file(4:30)=inp(nrf)(1:7) 

endif 

c ************* Uitgifte spraakbuffer **************************** 

lfil=ifxst(%REF(file)) 

if (lfil.le.O) goto 100 
call flred (%REF(fi1e),30,ib4,0,1) 
if (ib4(63).ne.-32000) then 

print *,'no sampled data file!' 
goto 100 

endif 

sfr=ib4(62)*10.**ib4(61) 
call sprf (%REF(file),30,1,lfil-1,sfr,itype,ichan,ikar) 
if (ikar.ne.O) stop 'ok' 

call delms (4500) 
100 continue 

close (11) 
stop 'af' 

c ****************************************************************** 

800 print'('' not found list-file '',1Sa)', nam 
goto 4 

801 print'('' not created file '',1Sa)', nas 
goto 4 
end 

c ****************************************************************** 
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Appendix 7.3. 

Woorden die door 3 of meer proefpersonen fout werden gehoord, 
onderverdeeld naar de twee spraakversies. De meest voorkomende 
verwarring(en) word(t)(en) telkens na het woord vermeld. 

**** 7 maal fout **** 

Nieuwe versie: 

zo 
me 
per 
kerk 
fee 

Oude versie: 
rest 
kloppen 
redden 
heel 
plus 
nacht 
klok 
band 
net 

do 
we 
er 
werk, perk 
vee 

west, rust 
klokken, trokken 
rijden, wij doen, bruiden 
geel, geeuw 
klus 
macht 
trok 
want 
met, nut 

**** 6 maal fout **** 

Nieuwe versie: 

band 
hoeven 
film 
pas 
kennen 
hoe 

Oude versie: 

hun 
rijk 
rand 
pas 
pijp 
per 
rood 
kopen 
bij 
me 

want 
proeven 
veel 
as 
tellen, pennen 
poe( 1) 

groen 
wijk, ruik 
brand, want 
fors, pors, bos, 
tijp, tijk 
ter 
brood 
koken 
wij 

vos 

u, moe, nu, we, uw, nu 
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**** 5 maal fout **** 

Nieuwe versie: 
pen, een hun 

hoop 
horde 
langs 

hop, koop, hulp, alp, kolk 
orde 

Oude versie: 
lopen 
zoon 
de 
fee 
kroon 
kennen 
raken 

las 

loken 
zoen 
nu, we 
vee 
kroen, groen 
tellen, temmen 
braken, ruiken, maken 

**** 4 maal fout **** 

Nieuwe versie: 
kroon 
zulk 
gooien 
kwijt 
richten 
groep 
feest 
hand 
pijp 
baas 

Oude versie: 
leeg 
gewoon 
fries 
hand 
open 

troon, kool 
druk, zoek 
kooien, klooien, 
krijt 
rechten 
klop 
geest 
pand, kant, 
tijp 
paas, waas, 

lig, weg 
groen 

oud 

paars 

vlies, vries 
wand, hout, hangt 
koken, roken 

**** 3 maal fout **** 

Nieuwe versie: 
hier pier 
blauw lauw 
vroeg vloeg 

Oude versie: 
nemen noemen 
geld gilt 
hoog ho eg 
die wie 
lijken luiken 
rijden wijden 
vast vorst 
jij wij 

looien 
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Appendix 7. 4. 

Lijst van CVC-woorden bij tweede verstaanbaarheidstest. 

p oj p 
d oj f 
v oj r 
r oj k 
dj oj m 
k ai k 
s ai m 
n ai p 
j ai f 
p aj p 
d aj f 
v aj r 
r aj k 
dj aj m 
k yw k 
s yw m 
n yw P 
j yw f 
p iw p 
d iw f 
v iw r 
r iw k 
dj iw m 
k au k 
s au m 
m au sj 
w au s 
tj au 11 
t uj t 
g uj x 
m uj sj 
w uj s 
zj uj r 
b ew s 
f ew n 
1 ew t 
h ew x 
h 0 t 
tj 0 x 
k 0 11 
s 00 t 
V 00 X 

j oo sj 
tj a f 
k a q 
s aa p 
v aa f 
w aa 11 
tj cc s 
k cc n 
s cc sj 

t oj t 

g oj x 
m oj sj 
w oj s 
zj oj r 
b ai s 
f ai n 
1 ai t 
h ai x 
t aj t 
g aj x 
m aj sj 
w aj s 
zj aj r 
b yw s 
f yw n 
1 yw t 
h yw x 
t iw t 
g iw x 
m iw sj 
w iw s 
zj iw r 
b au s 
f au n 
n au p 
j au f 
zj au r 
k uj k 
s uj m 
n uj p 
j uj f 
p ew p 
d ew f 
v ew r 
r ew k 
dj ew m 
dj 0 k 
zj o m 
b o r 
f 00 k 
m oo m 
h a p 
zj a x 
b a 11 
f aa t 
m aa x 
j aa r 
zj cc f 
b cc q 
f y p 

k oj k 
s oj m 
n oj p 
j oj f 
p ai p 
d ai f 
v ai r 
r ai k 
dj ai m 
k aj k 
s aj m 
n aj p 
j aj f 
p yw p 
d yw f 
v yw r 
r yw k 
dj yw m 

k iw k 
s iw m 
n iw p 
j iw f 
p au p 
d au f 
z au 11 
1 au t 
h au x 
v ae r 
b uj s 
f uj n 
1 uj t 

h uj x 
t ew t 
g ew x 
m ew sj 
w ew s 
zj ew r 
pj 0 s 
p o n 
d o sj 
x 00 s 
n oo n 
dj a t 
p a m 
d a r 
x aak 
n aa m 
h aa sj 
p cc x 
d cc 11 
x y t 

b oj s 
f oj n 
1 oj t 
h oj x 
t ai t 
g ai x 
m ai sj 
w ai s 
zj ai r 
b aj s 
f aj n 
1 aj t 

h aj x 
t yw t 
g yw x 
m yw sj 
w yw s 
zj yw r 
b iw s 
f iw n 
1 iw t 

h iw x 
t au t 
g au x 
v au r 
r au k 
dj au m 
p uj P 
d uj f 
v uj r 
r uj k 
dj uj m 
k ew k 
s ew m 
n ew p 
j ew f 
j 0 p 
sj o f 
t 0 q 
g 00 p 
z 00 f 
r oo 11 
sj a s 
t a n 
g a sj 
z aa s 
1 aa n 
sj cc k 
t cc m 
g cc r 
z y k 
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V y S m y f n y x 1 y m 
r y n j y 11 h y r dj y sj 
sj ii t tj iik zj ii s p ii f 
t ii x kii m b ii n g ii 11 
s ii r f ii sj x au p z au t 
V au k m au s n au f 1 au x 
r au m w au n h au 11 dj au r 
sj e p tj e t zj e k p e s 
t e f k e x b e m d e n 
g e q s e 11 f e r x e sj 
z u p V u t m u k n u s 
1 u f r u x w u m j u n 
h u q dj u 11 sj u sj p ee p 
t ee t k ee k b ee s d ee f 
g ee x s ee m f ee n z ee 11 
v er r m ee sj n ee p 1 ee t 
r ee k w ee s j ee f h ee x 
dj ee m tj ee 11 zj er r p ui p 
t ui t k ui k b ui s d ui f 
g ui x s ui m f ui n z ui 11 
V ui r m ui sj n ui p 1 ui t 
r ui k w ui s j ui f h ui x 
dj ui m tj ui 11 zj ui r p oe p 
t oe t k oe k b oe s d oe f 
g oe x s oe m f oe n x oe q 
z oe 11 m oe sj n oe p 1 oe t 
r oe k w oe s j oe f h oe x 
dj oe m sj oe q tj oe 11 p ei p 
t ei t k ei k b ei s d ei f 
g ei x s ei m f ei n z ei 11 
v ei r m ei sj n ei p 1 ei t 
r ei k w ei s j ei f h ei x 
dj ei m tj ei 11 zj ei r p e p 
t e t k e k b e s d e f 
g e x s e m f e n z e 11 
v e r m e sj n e p 1 e t 
r e k w e s j e f h e x 
dj e m pj e n tj e 11 zj e r 
p i p t i t k i k b i s 
d i f g i x s i m f i n 
x i q z i 11 V i r m i sj 
n i p 1 i t r i k w i s 
j i f h i x dj i m sj i q 
tj i 11 zj i r p or r t or r 
k or r b or r d or r g or r 
s or r f or r x or r z or r 
v or r m or r n or r 1 or r 
r or r w or r j or r h or r 
dj or r sj or r tj or r zj or r 
p er r t er r k er r b er r 
d er r g er r s er r f er r 
x er r z er r v er r m er r 
n er r 1 er r r er r w er r 
j er r h er r dj er r sj er r 
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