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0. Samenvatting 

In deze scriptie is een algoritme ontworpen dat instanties van allofonie moet 

herkennen uit een spraakcorpus met als doel te onderzoeken of complementaire 

distributies gebruikt kunnen worden bij de verwerving van allofonie.  Dit geeft 

mogelijkerwijs een inzicht in de computationele achtergrond van de verwerving van 

allofonie door kinderen. In een tweetal experimenten is de werking van het algoritme 

onderzocht en in een derde experiment is het algoritme toegepast op natuurlijke data. 

Het algoritme bleek er grotendeels toe in staat allofonie te herkennen in een corpus 

met Amerikaans Engelse spraak op basis van distributionele statistieken en kennis 

over de fonetische eigenschappen van de behandelde fonen, waardoor geconcludeerd 

kon worden dat complementaire distributies onderdeel uit kunnen maken van de 

verwerving van allofonie. Verder wordt er in de scriptie ingegaan op het ontwerp 

van het algoritme en de methodologische overwegingen die daaraan ten grondslag 

lagen. 
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1. Inleiding 

 

1.1. De verwerving van allofonie 

    Hoewel het menselijk spraakorgaan ertoe in staat is een onwerkbaar hoog aantal unieke spraakklanken 

te maken, zullen de meeste fonologen het erover eens zijn dat talen doorgaans slechts enkele tientallen 

van elkaar te onderscheiden spraakklanken – ofwel fonen – hebben. Dit georganiseerde klanksysteem 

ontstaat door alle mogelijke fonen te categoriseren tot taal-specifieke klankgroepen, ofwel fonemen. 

Voor volwassen sprekers zijn verschillen in uitspraak binnen een foneem niet relevant; veel volwassen 

taalgebruikers hebben dan ook moeite om zulke verschillen te herkennen. Een klassiek voorbeeld 

hiervan is de moeite die sprekers van het Japans hebben met het onderscheiden van /r/ en /l/, aangezien 

dat niet twee verschillende fonemen zijn in hun moedertaal (Sheldon & Strange, 1982), maar 

bijvoorbeeld ook de problemen die sprekers van het Engels hebben met het voor Tsjechischsprekenden 

– maar niet voor Engelssprekenden – fonemische onderscheid tussen [z] en [r̝] (Trehub, 1976). 

Dit verschijnsel wordt categorische perceptie genoemd en wordt noodzakelijk geacht voor een 

functionele spraakperceptie (Kuhl et al., 2007). Binnen het eerste levensjaar slagen kinderen er vrijwel 

universeel in om categorische perceptie te verwerven (Werker & Tees, 2002). Van kinderen is bekend 

dat ze ertoe in staat zijn te leren aan de hand van statistische informatie (Saffran, 2002), en hetzelfde 

lijkt te gelden voor het verwerven van de fonologie van de moedertaal (Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 

1994), wat dan zou gebeuren middels distribution-based learning (Maye & Gerken, 2000). Bij 

distribution-based learning wordt gekeken naar de distributies van twee fonen. De suggestie is dat wat 

mede doorslaggevend is over of twee fonen ook twee fonemen zijn, is of ze in complementaire distributie 

staan of niet (Peperkamp & Dupoux, 2002). Zowel kinderen die opgroeien in bijvoorbeeld een Engelse 

taalomgeving als kinderen die opgroeien in een Armeense taalomgeving zullen van volwassen 

taalgebruikers de fonen /t/ en /th/ horen. In het Armeens bestaan minimale paren waartussen het enige 

verschil de aanwezigheid van ofwel een /t/ ofwel een /th/ is (/tuɾ/, geven vs. /thuɾ/, zwaard). In het 

Armeens staan deze twee fonen dus niet in complementaire distributie, wat een sterke indicatie is dat 

het twee verschillende fonemen zijn in de taal. In het Engels wisselen deze twee fonen elkaar af aan de 

hand van hun positie binnen een woord. Een /t/ – net als alle andere stemloze plosieven – wordt in het 

Engels met aspiratie uitgesproken als het de enige consonant is aan het begin van een syllabe (e.g. [thɪk], 

tick vs. [stɪk], stick). Deze twee fonen staan in het Engels dus wel in complementaire distributie, en 

sprekers van het Engels rekenen de twee dan ook tot twee varianten van eenzelfde foneem, ofwel 

allofonen. Hoewel sprekers van het Engels aspiratie consistent produceren binnen de juiste toegewijde 

contexten, hebben ze – als categorische perceptie eenmaal verworven is – veel moeite met de twee 

allofonen auditief van elkaar te onderscheiden (Pegg & Werker, 1997). 

1.2. Algoritmische verwerving 

Zowel het gegeven dat kinderen er universeel in slagen om zonder supervisie hun moedertalen te 

leren als de snelheid waarmee ze dat doen is de aanleiding geweest voor veel onderzoeken, hoewel 

onderzoek naar de achterliggende computationele systemen slechts relatief kort geleden op gang 

gekomen is. In deze scriptie zal gekeken worden naar de werkbaarheid van het in Peperkamp & Dupoux 

(2002) gedane voorstel door de vraag te stellen of complementaire distributie gebruikt kan worden om 

allofonie te herkennen, eventueel aangevuld met overige data, wat gedaan zal worden met een toegewijd 

algoritme. Er is bewijs dat kinderen nieuwe fonetische sequenties kunnen aanleren met alleen informatie 

over de distributies van fonen (White, Peperkamp & Morgan, 2008); dit onderzoek zal bekijken of 

diezelfde informatie door een algoritme gebruikt kan worden bij de verwerving van allofonie, wat dan 

een indicatie zou zijn van dat kinderen statistische informatie over complementaire distributies dan ook 

daarvoor gebruiken. 
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Hierin wordt voortgebouwd op Peperkamp et al. (2006), waarin een soortgelijk algoritme ontworpen 

is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet alleen allofonen in complementaire distributie staan: in 

het Nederlands komt het foneem /h/ nooit aan het einde van een syllabe voor, terwijl /ŋ/ juist nooit aan 

het begin van een syllabe voorkomt. Hoewel /h/ en /ŋ/ in complementaire distributie staan, worden ze 

op grond van fonetische dissimilariteit niet tot allofonen van eenzelfde foneem gerekend. Daartoe werd 

het algoritme van Peperkamp et al. (2006) verder uitgerust met twee talige filters: de eerste kijkt of er 

geen derde klank is die fonetisch meer op één van de twee mogelijke allofonen lijkt. De tweede kijkt of 

het allofoon – wat doorgaans de minst voorkomende van de twee fonen in een allofonenpaar is – 

fonetisch meer op diens omringende klanken lijkt dan het standaardsegment uit het paar, met de 

veronderstelling dat assimilatie ten grondslag ligt aan de allofonische regels die zij behandelen. Het 

algoritme bleek in staat om in een corpus van Franse spraak een aantal al bekende voorbeelden van 

allofonie te herkennen door gebruik te maken van zowel fonologische als distributionele informatie. 

1.3. Circularity en scalability 

Kritiek op het algoritme van Peperkamp et al. (2006) kwam van Martin, Peperkamp & Dupoux (2013). 

Volgens hen creëerde hun methodologie zowel een circularity problem als een scalability problem: het 

algoritme verwierf een fonologisch systeem met behulp van kennis over fonetische eigenschappen, 

terwijl je voor kennis over fonetische eigenschappen, volgens Martin et al. (2013), eerst een fonologisch 

systeem verworven moet worden. De aannames van Peperkamp et al. (2006) veroorzaken dus een kip-

en-eiprobleem waarbij onduidelijk is welke kennis het eerst verworven is. Veel onderzoeken naar de 

mate van fonetisch detail waar jonge kinderen gevoelig voor zijn komen overeen met de kritiek van 

Martin et al. (2013). In een zogenaamde Switch-taak, waarin kinderen getraind worden label A met 

object A te associëren en label B met object B, merken ze alleen op wanneer label A voor object B 

gebruikt wordt en vice versa als label A en label B voldoende fonetisch verschillend zijn, als de labels 

erg op elkaar lijken merken kinderen het niet (Stager & Werker, 1997; Fennell & Werker, 2003). In 

andere taken lijken de representaties van bekende woorden van kinderen echter wel nauwkeurige 

fonetische details te bevatten. Zo luisteren kinderen langer naar bekende woorden cup en dog dan naar 

zowel onbekende woorden feet en bike als onbekende minimale paren als tup en bog (Jusczyk & Aslin, 

1995). In een aanpassing op de Switch-taak, waarbij kinderen het juiste object visueel moesten 

identificeren bij het horen van een bepaald label, vonden Yoshida et al. (2009) dat jonge kinderen prima 

in staat waren fonetisch overeenkomstige woorden van elkaar te onderscheiden. Zij stellen voor dat het 

bij de Switch-taak voor kinderen waarschijnlijker is dat zij het woord verkeerd verstaan hebben dan dat 

een label bij het verkeerde woord gebruikt wordt. Mogelijk zijn de problemen die kinderen hebben met 

fonetisch overeenkomstige woorden dus een methodologisch artefact. Desalniettemin bevestigen de 

resultaten van verschillende Switch-taken dat kinderen niet beschikken over volwassen fonologische 

kennis, en dat het circularity problem wel degelijk iets is waar rekening mee gehouden moet worden. 

Het scalability problem wordt veroorzaakt doordat Peperkamp et al. (2006) in totaal zeven 

allofoonparen bekeken hebben, terwijl het aantal allofonen dat een redelijk werkend 

spraakherkenningssysteem moet kunnen verwerken in de duizenden ligt. De vraag is dus of de prestaties 

van het algoritme redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om valide uitspraken te doen over de 

verwerving van allofonie door kinderen. 

Bij het ontwerpen van een dergelijk algoritme bestaat dus de taak beide problemen te omzeilen. In de 

volgende sectie zal eerst uiteen worden gezet hoe het algoritme is opgebouwd, waarbij ook aandacht zal 

worden besteed aan de aanpassingen ten opzichte van het algoritme van Peperkamp et al. (2006) die het 

doel hebben het circularity en het scalability problem op te lossen. Daarna zal uitgelegd worden op 

welke data het algoritme is toegepast en waarom. In sectie 3 zullen de experimenten beschreven worden 

die dienen om de werking van het algoritme te bevestigen, alsmede de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Tenslotte vormen sectie 4 en 5 respectievelijk de discussie en conclusie van deze scriptie. 
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2. Materiaal 
 

2.1. Het algoritme 

    Het hoofddoel van het algoritme is om te bekijken in hoeverre complementaire distributie van een 

foneempaar gebruikt kan worden om allofonie te herkennen. Daartoe is het berekenen van 

complementaire distributies de hoofdtaak van het algoritme. Dat wordt gedaan middels de Kullback-

Leibler divergentie, wat een meetwaarde is van de ongelijkheid van twee kansverdelingen (Kullback & 

Leibler, 1951). De kansverdelingen zijn hier de verschillende contexten waarin een bepaald segment 

voorkomt, ofwel alle verschillende voorkomens van een foneem naast een ander foneem en de 

frequenties van die voorkomens. Een lage Kullback-Leibler divergentie van een fonenpaar komt overeen 

met sterker overeenkomende distributies van die fonen, wat een indicatie is dat het twee verschillende 

fonemen zijn. Een hoge Kullback-Leibler divergentie is dan weer meer indicatief voor allofonie. 

Tenslotte hoort bij twee identieke distributies een Kullback-Leibler divergentie van 0,0. Voor een 

fonenpaar (s₁, s₂) wordt de Kullback-Leibler divergentie als volgt gedefinieerd: 

mKL  =  ∑ (𝑃(𝑐|𝑠1) log (
𝑃(𝑐|𝑠1)

𝑃(𝑐|𝑠2)
) + 𝑃(𝑐|𝑠2) log (

𝑃(𝑐|𝑠2)

𝑃(𝑐|𝑠1)
))

𝑐 ∈ 𝐶

 

Hierin is C de verzameling van alle mogelijke contexten, c steeds één van die contexten, en P(c|s) de 

waarschijnlijkheid dat c gegeven s geobserveerd wordt, met 𝑃(𝑐|𝑠) =
𝑛(𝑐,𝑠)+1

𝑛(𝑠)+𝑁
 , waarin n(c,s) het aantal 

voorkomens van de opeenvolgende klanken sc is, n(s) het aantal voorkomens van s, en N het totale 

aantal contexten binnen het corpus. 

Het algoritme maakt eerst een lijst van alle mogelijke fonenparen binnen een gegeven corpus, 

berekent per paar de KL-divergentie. De data worden vervolgens gesorteerd weergegeven. Hierbij 

worden fonenparen met overeenkomstige distributies gescheiden van fonenparen die mogelijke 

voorbeelden van allofonie zijn. Doordat elke mogelijke combinatie fonen bekeken wordt, neemt het 

aantal berekeningen exponentieel toe naarmate het totale aantal verschillende fonen in het corpus 

toeneemt. Dit is niet per definitie een oplossing voor het scalability problem, maar een corpus met 

natuurlijke spraak bevat met gemak genoeg fonemen om duizenden paren te behandelen.  

Aangezien het algoritme ook natuurlijke Engelse spraak te verwerken zou krijgen, worden bij een 

natuurlijke input ook van beide klanken de fonetische eigenschappen vergeleken, met de 

veronderstelling dat allofonen fonetisch op elkaar lijken. Dit is gedaan door alle beschikbare Engelse 

fonen te representeren als lijsten waarin fonetische eigenschappen als getallen zijn weergegeven. Voor 

bijvoorbeeld medeklinkers zijn zeven plaatsen van articulatie gedefinieerd, waarbij de plaats het verst 

voorin de mond (labiaal) een waarde van 1 krijgt, en de plaats het verst achterin (glottaal) een waarde 

van 7 (op volgorde: labiaal, dentaal, alveolair, post-alveolair, palataal, velair, en glottaal), vier manieren 

van articulatie, waarbij approximanten een waarde 1 krijgen, en nasalen een waarde 4 (op volgorde: 

approximant, fricatief, plosief/affricaat, en nasaal) en drie maten van stemhebbendheid, waar de waardes 

van 0 tot en met 2 lopen (op volgorde: stemhebbend, stemloos, en geaspireerd). Twee klanken worden 

als ‘buren’ beschouwd indien maximaal één van deze eigenschappen met een maximale waarde van één 

afwijkt. Zo zijn de fonen [p] en [b] buren omdat één eigenschap, stemhebbendheid, met een waarde van 

één afwijkt. Hetzelfde geldt voor [ph] en [p]. Daarentegen zijn [b] en [ph] geen buren omdat de waarde 

stemhebbendheid met twee afwijkt. Indien twee fonen buren zijn, en hun Kullback-Leibler divergentie 

boven een later te bepalen threshold ligt, herkent het algoritme ze als allofonen. Aangezien dit geen 

intensieve toepassing van fonetische kennis is – zoals dat wel het geval is bij de eerdergenoemde Switch-

taak – wordt verondersteld dat deze toepassing geen circularity problem veroorzaakt.   

 

 

 



5 

 

2.2. De corpora  

2.2.1. Kunstcorpus 1 

Het doel van het eerste corpus was om in een gecontroleerde omgeving de werking van het algoritme 

te kunnen testen. Om dit te bewerkstelligen is er een kunsttaal ontwikkeld die bestaat uit 

drieletterwoorden volgens de syllabestructuur CVC. De foneeminventaris van de kunsttaal telt zes 

medeklinkers en drie klinkers. Drie van de medeklinkers, K, P, en T, komen uitsluitend voor als eerste 

letter van een woord, de andere drie, k, p, en t, komen uitsluitend voor als laatste letter van een woord, 

en de drie klinkers, a, i, en u, staan tussen de twee types medeklinkers. Met drie mogelijke letters op 

elke positie zijn er 27 woorden mogelijk die elk 3 703 keer in het corpus voorkomen, waardoor het 

corpus in totaal 99 981 woorden telt. Om effecten van woordovergangen uit te sluiten staat elk woord 

op een eigen regel. 

  2.2.2. Kunstcorpus 2 

Het tweede corpus lijkt in opbouw erg op kunstcorpus 1: beide corpora bevatten een kunsttaal 

opgebouwd uit drieletterwoorden volgens de syllabestructuur CVC, waarbij de bijna 100 000 woorden 

elk op een eigen regel staan om effecten van woordovergangen uit te kunnen sluiten. Het 

foneeminventaris van de kunsttaal in kunstcorpus 2 is echter net anders. Er zijn zes klinkers, a, e, i, o, 

u, en y, die allemaal even vaak voorkomen in het corpus. De zes medeklinkers, s, t, v, w, x, en z, 

verschillen in hoe vaak ze op welke positie voorkomen. In tabel 1. staat welk percentage van het totaal 

aantal voorkomens op een bepaalde positie is, bovendien staat er ook het absolute aantal voorkomens 

(N) per positie. 

 Ponset Pcoda Nonset Ncoda 

S 100% 0% 33 330 0 

T 80% 20% 26 664 6 666 

V 60% 40% 19 998 13 332 

W 40% 60% 13 332 19 998 

X 20% 80% 6 666 26 664 

Z 0% 100% 0 33 330 
 Tabel 1. Voorkomens per positie van medeklinkers in kunstcorpus 2 

Het doel van dit corpus is om te kunnen controleren of het algoritme verschillende maten van overlap 

in de distributies van een fonenpaar op een juiste manier kan ordenen. Van elk van de 150 mogelijke 

woorden in deze kunsttaal is gezorgd dat geen enkel woord disproportioneel vaak voorkomt. Om dit te 

bewerkstelligen is van elk mogelijk woord berekend wat de verwachte frequentie van het woord zou 

zijn in een corpus van 100 000 woorden dat aan de foneemfrequenties van deze kunsttaal voldoet. Het 

doel hiervan is om eventuele effecten van willekeurige woordgeneratie, wat een voor de hand liggend 

alternatief is, te voorkomen. 

  2.2.3. Buckeye-corpus 

Het Buckeye-corpus is een corpus waarin 307 000 woorden aan spontane Amerikaans Engelse spraak 

staat. De spraak in het corpus komt van veertig sprekers – twintig mannelijk, twintig vrouwelijk – uit 

Ohio (Pitt et al., 2005). Het voordeel van dit corpus is dat de fonologische variatie in menselijke spraak 

meegecodeerd is, waardoor je een makkelijk te verwerken tekstbestand hebt zonder het veel minder 

natuurgetrouw te maken. Het coderen is gedaan doormiddel van het ARPAbet, een set transcriptiecodes 

waarin fonemen en allofonen uit het Amerikaans Engels als unieke sequenties van ASCII-tekens 

weergegeven zijn. Bovendien zijn er handmatig tekens voor de allofonen [kh], [th], en [ph] toegevoegd, 

aangezien het ARPAbet daar geen tekensequenties voor kent.  

In natuurlijke spraak worden stemloze plosieven in het Engels met aspiratie uitgesproken wanneer 

het de enige medeklinker in de coda van een beklemtoonde syllabe is. Hoewel te controleren is of een 
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medeklinker de enige in een coda is, is niet te controleren of de syllabe beklemtoond is of niet. De 

geaspireerde allofonen zijn nu daar geplaatst waar hun ongeaspireerde varianten direct voor een klinker 

stonden zonder dat er een andere medeklinker direct aan vooraf ging. 

Tenslotte is wegens beperkte rekencapaciteit noodgedwongen slechts 23,9% van het corpus gebruikt, 

wat qua tekenlengte grofweg overeenkomt met de andere twee corpora.  

3. Experimenten 
1 
 

3.1. Experiment 1 
 

3.1.1. Methoden 

     Het doel van dit experiment was om te bevestigen dat het algoritme ertoe in staat is om 

complementaire distributies van fonen uit een corpus kan herkennen. Hiervoor is het algoritme toegepast 

op kunstcorpus 1.  De fonemen die in de kunsttaal in dat corpus voorkomen zijn in te delen in drie 

verschillende groepen: fonen die aan het begin van een woord voorkomen, ofwel de onsets, fonen die 

in het midden van een woord staan, ofwel de nuclei, en fonen die aan het einde van een woord staan, 

ofwel de coda’s. Aangezien alle mogelijke woorden uit de kunsttaal even vaak voorkomen in het corpus, 

zijn de distributies van twee gelijksoortige fonemen identiek, terwijl de distributies van fonemen die op 

twee verschillende posities voorkomen complementair zijn. Als het algoritme goed werkt, zouden 

gelijksoortige paren (e.g. [a,i], [K,T], of [t,p]) een Kullback-Leibler divergentie van 0,0 moeten krijgen, 

terwijl paren uit verschillende groepen (e.g. [P,p], [t,u], of [K,i]) allemaal dezelfde Kullback-Leibler 

divergentie van hoger dan 0 zouden moeten krijgen. De exacte waarde die deze paren zouden moeten 

krijgen is erg lastig te voorspellen, aangezien factoren als corpusgrootte en grootte van het 

foneeminventaris daar een grote invloed op hebben. Wat belangrijk is, is dat de waarde identiek is voor 

alle niet-gelijksoortige paren en dat de waarde niet 0 is. 

3.1.2. Resultaten 

    De 81 foneemparen uit dit corpus zijn van laag naar hoog gerangschikt aan de hand van hun KL-

divergenties. In figuur 1. staan de KL-divergenties uitgezet tegen de positie van elk klankenpaar op de 

gerangschikte lijst. 

 

Figuur 1. KL-divergenties uit kunstcorpus 1 uitgezet tegen posities op gerangschikte lijst 
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Zoals verwacht bij een goed werkend algoritme zijn er twee verschillende Kullback-Leibler 

divergenties. Alle 27 paren van gelijksoortige fonemen hebben een Kullback-Leibler divergentie van 

0,0  – overeenkomstig met identieke distributies – en voor alle niet-gelijksoortige paren geldt mKL= 

5,419·10-5. Deze uitkomst komt exact overeen met de verwachte uitkomst bij een goed werkend 

algoritme, waardoor geconcludeerd kan worden dat het algoritme ertoe in staat is complementaire 

distributies te herkennen. 

3.2. Experiment 2 
 

3.2.1. Methoden 

Het doel van het tweede experiment is tweeledig: het hoofddoel van het experiment is om te 

controleren dat het algoritme op een juiste manier verschillende maten van overlap kan ordenen, een 

bijkomstigheid is dat de data van het experiment gebruikt kan worden om een threshold voor te stellen 

voor wanneer iets door het algoritme als allofoon aangerekend mag worden, wat als tweede doel van het 

experiment dient. Aangezien de uitkomst van tevoren niet op een betrouwbare manier voorspeld kan 

worden, moet de threshold achteraf aan de hand van de grafiek bepaald worden. 

In dit experiment is het algoritme toegepast op kunstcorpus 2. Slechts één medeklinkerpaar, (s,z), 

staat in complementaire distributie in het corpus. Een goed werkend algoritme zou dus de hoogste 

Kullback-Leibler divergentie aan dat paar moeten toekennen. Verder is het zo dat het paar (t,v) een 

hogere mate van overlappende distributies heeft dan het paar (t,x). De verwachting is dus dat het paar 

(t,v) een lagere Kullback-Leibler divergentie krijgt toegewezen dan het paar (t,x). De kleinste overlap 

in distributies die niet complementair zijn hoort bij de medeklinkerparen (s,x) en (t,z). Elk paar dat een 

hogere Kullback-Leibler divergentie heeft dan die twee zou in principe in complementaire distributie 

moeten staan. Door te kijken wat de verhouding is tussen aan de ene kant de Kullback-Leibler 

divergentie van die twee paren, en aan de andere kant die van een paar met complementaire distributie, 

zou eventueel een algemene threshold bepaald kunnen worden voor wanneer een paar een mogelijk 

allofonenpaar is of niet. 

Een belangrijk gegeven in dit experiment is hoe verschillend de voorkomens per positie van twee 

medeklinkers zijn, aangezien dat bepalend is voor hoe verschillend hun distributies in het corpus zijn. 

Om de verschillendheid v te berekenen wordt het gemiddelde van de verschillen in voorkomens per 

positie genomen en als percentage van het maximale verschil in voorkomens, 33 330, genomen, waarbij 

een hoger percentage overeenkomt met grotere verschillen in voorkomens per positie: 

v =  
|𝑁𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡,𝑎 − 𝑁𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡,𝑏| + |𝑁𝑐𝑜𝑑𝑎,𝑎 + 𝑁𝑐𝑜𝑑𝑎,𝑏| 

66 660
 ×  100%  

De Kullback-Leibler divergentie zou moeten afnemen naarmate de verschillendheid ook afneemt. 

3.2.2. Resultaten & discussie 

Wederom zijn alle fonenparen uit dit corpus van lage naar hoge Kullback-Leibler divergentie 

gerangschikt. In figuur 2. staan de KL-divergenties uitgezet tegen de positie van elk klankenpaar op de 

gerangschikte lijst. In tabel 2. staat voor elk paar van twee verschillende medeklinkers zowel de 

verschillendheid als de Kullback-Leibler divergentie. 
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Figuur 2. KL-divergenties uit kunstcorpus 2 uitgezet tegen posities op gerangschikte lijst. 

 

 

 

 

 

 

    Idealiter zou de verschillendheid v afnemen naarmate de Kullback-Leibler divergentie ook afneemt. 

In tabel 2. is te zien dat dat niet precies het geval is. Paren waarin een s of een z voorkomt hebben een 

hogere Kullback-Leibler divergentie dan paren waarin geen van beide fonemen voorkomt indien de 

verschillendheid niet meer dan twintig procentpunten hoger is. Het is mogelijk dat de afwijking een 

onvoorzien gevolg is van de onnatuurlijke positiegebondenheid van de fonemen s en z; er bestaan 

weliswaar fonemen in natuurlijke taal die positiegebonden zijn binnen een syllabe, maar die zijn niet 

positiegebonden binnen een woord, wat in het tweede kunstcorpus voor s en z wel het geval is. Echter 

is op deze afwijking na wel te zien dat een lagere Kullback-Leibler divergentie hoort bij een lagere 

verschillendheid in voorkomens per positie. Er kan dus voorzichtig geconcludeerd worden dat het 

algoritme – effecten van onnatuurlijkheid daargelaten – er in principe toe in staat is verschillende maten 

van overlap in distributies kan herkennen. 

Verder valt op dat de Kullback-Leibler divergenties van combinaties van een medeklinker en een 

klinker afhangt van hoe vaak de medeklinker voorkomt als onset, wat te zien is in figuur 2. De 

combinaties van enerzijds s en anderzijds alle klinkers – afgekort tot V – hebben binnen deze groep de 

hoogste Kullback-Leibler divergentie (mKL = 7,318) en combinaties van een z en een klinker hebben de 

laagste (mKL = 2,852). Naarmate het aantal voorkomens op onsetpositie toeneemt, lijkt de Kullback-
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Medeklinkerpaar mKL v 

(s,z) 7,619 100% 

(s,x) 3,582 80% 

(t,z) 3,477 80% 

(s,w) 2,431 60% 

(v,z) 2,352 60% 

(s,v) 1,480 40% 

(w,z) 1,427 40% 

(t,x) 0,723 60% 

(s,t) 0,654 20% 

(x,z) 0,628 20% 

(t,w) 0,311 40% 

(v,x) 0,311 40% 

(t,v) 0,085 20% 

(w,x) 0,085 20% 

(v,w) 0,070 20% 
Tabel 2. Verschillendheid en KL-divergentie per medeklinkerpaar. 

(s, V) 

(t, V) 

(v, V) 
(w, V) 

(x, V) 
(z, V) 

(s, z) 

(s, x) (t, z) 
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Leibler divergentie exponentieel toe te nemen. Dit is mogelijk een onvoorzien effect van een fout in 

ofwel het algoritme, ofwel het corpus. 

Het tweede doel van het experiment was om aan de hand van de verkregen data een threshold voor te 

stellen waarboven fonenparen mogelijk allofonen zijn. Aanvankelijk zou dat gedaan worden aan de hand 

van de paren (s,x) en (t,z), aangezien het de meest verschillende klankenparen zijn die niet in 

complementaire distributie staan. In principe zouden alle paren daarboven dus een hogere 

verschillendheid hebben dan 80%, wat voor een corpus van natuurlijke spraak een prima afsnijdpunt 

lijkt. In praktijk zijn de Kullback-Leibler divergenties nog niet de helft (resp. mKL = 3,582, mKL = 3,477) 

van de maximale waarde (mKL = 7,318) en zijn er veel paren met Kullback-Leibler divergenties die net 

iets hoger zijn die dan wellicht onterecht meegenomen zouden worden. In figuur 2. valt wel een gat op 

tussen de Kullback-Leibler divergenties van (s,V) en (t,V). Aan de hand van de grafiek is het wellicht 

logischer om bij dat gat een threshold voor te stellen. Het verticale begin van het gat ligt op  mKL = 4,757, 

wat op 65% van de maximale y-waarde ligt. De threshold om te bepalen wanneer een fonetisch gelijkend 

paar op grond van distributie een mogelijk allofoon is zal dan op 65% van de hoogste KL-divergentie 

liggen. 

3.3.Experiment 3 
 

3.3.1. Methoden 

     Het derde experiment diende ervoor om te kijken of het algoritme ertoe in staat was om allofonen uit 

een corpus met natuurlijke spraak te halen. Daartoe is het algoritme toegepast op het Buckeye-corpus 

met de eerdergenoemde aanpassingen, waardoor de allofonenparen ([k],[kh]), ([p],[ph]), en ([t],[th]) in 

het corpus voorkomen. Verder heeft het algoritme net als in de vorige experimenten per fonenpaar de 

Kullback-Leibler divergentie berekend om te kijken welke fonen in complementaire distributie staan. 

Vanwege beperkte rekencapaciteit moest een aantal fonenparen echter buiten beschouwing gelaten 

worden. Allereerst werd het niet noodzakelijk geacht om combinaties van klinkers en medeklinkers in 

beschouwing te nemen, aangezien die sowieso niet tot hetzelfde foneem behoren. Uitzonderingen hierop 

zijn combinaties van de medeklinkers /r/, /l/, /n/, en /m/, en hun respectievelijke gesyllabiseerde 

varianten, die in het Buckeye-corpus als klinker behandeld worden. Verder zijn alleen de Kullback-

Leibler divergenties van de allofonen [kh], [ph], en [th] berekend in combinatie met hun ongeaspireerde 

varianten. Daarnaast is er een tweede allofoon voor /t/, de unreleased stop [t̚], waarvan de combinatie 

met [th] ook meegenomen is in de berekening. Uiteindelijk zijn 847 paren door het algoritme verwerkt. 

    Een tweede component van het algoritme treedt ook in werking bij dit experiment aangezien er met 

natuurlijke data gewerkt wordt. Hierin worden van elk fonenpaar de fonetische eigenschappen met 

elkaar vergeleken. Indien de twee paren ‘buren’ zijn (zie sectie 2.2.3.), en indien de Kullback-Leibler 

divergentie boven de in het tweede experiment bepaalde threshold (>65% van de maximale waarde) ligt, 

rekent het algoritme ze aan als allofonenpaar.  

    Van een aantal fonemen in het Engels is bekend dat ze positiegebonden zijn binnen een syllabe. Zo 

komt het foneem /ŋ/ uitsluitend op de codapositie voor. De fonemen /h/, /j/, en /w/ zijn daarentegen 

alleen toegestaan als onset. Zoals eerder genoemd heeft het ARPAbet verder ook een representatie voor 

het allofoon [t̚] van /t/, in principe komt dit allofoon uitsluitend voor als coda. Verder zijn de 

toegevoegde allofonen [kh], [ph], en [th] ook niet toegestaan als coda. Een mogelijke bijkomstigheid 

hiervan is dat hun respectievelijke standaardvarianten [k], [p], en [t] nauwelijks als onset voorkomen. 

    Er zijn twee dus indicatoren van allofonie. Allereerst zijn allofonen in principe fonetisch 

overeenkomstig en daarnaast moeten ze in complementaire distributie staan. Alleen als aan al deze twee 

eisen voldaan wordt kan terecht van allofonie gesproken worden. Zo zijn de fonen [n] en [m] fonetisch 

overeenkomstig, maar op basis van hun distributies zijn het geen allofonen. De fonen [h] en [ŋ] staan 

wel in complementaire distributie, maar omdat ze fonetisch gezien onvoldoende op elkaar lijken worden 
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het niet als allofonen gezien. Als het algoritme er goed toe in staat is allofonie te herkennen, worden 

alleen paren als [k] en [kh] tot allofoon gerekend. 

3.3.2. Resultaten & discussie 

     Alle fonenparen uit dit corpus zijn wederom van laag naar hoog gerangschikt aan de hand van hun 

KL-divergenties. In figuur 3. staan de KL-divergenties uitgezet tegen de positie van elk klankenpaar op 

de gerangschikte lijst. Bovendien staat de eerdergenoemde threshold met een stippellijn aangegeven. 

 

Figuur 3. KL-divergenties uit het Buckeye-corpus uitgezet tegen posities op gerangschikte lijst 

  

Het algoritme heeft vier allofonenparen herkend uit het corpus, waarvan geen enkele benoeming 

onterecht is. De positie van de allofonenparen in de grafiek staat aangegeven in figuur 3. De hoogste 

Kullback-Leibler divergentie (mKL = 4,504) hoort bij het allofonenpaar ([t̚], [th]). Dit is ook niet vreemd 

als je je bedenkt dat [th] strikt gebonden is aan de onsetpositie en [t̚] strikt aan de codapositie. Datzelfde 

geldt niet voor de andere allofonenparen, waar de geaspireerde variant weliswaar verplicht als onset 

voorkomt, maar de ongeaspireerde variant verder op beide posities kan staan.  

Het allofonenpaar ([t̚],[t]) is echter niet door het algoritme opgepikt. Met voor dit paar geldend             

mKL = 0,461 ligt dat niet aan de threshold. Een waarschijnlijkere oorzaak is dat de implementatie van 

[th] in het corpus de variant [t] disproportioneel is gelimiteerd tot de codapositie waar het allofoon [ t̚] 

uitsluitend kan voorkomen. Desalniettemin volgt uit de resultaten logisch gezien wel dat [t] en [t̚] 

allofonen zijn. Allofonie is een Euclidische relatie, wat wil zeggen dat als a en b allofonen van eenzelfde 

foneem zijn, en a en c ook, dan volgt daaruit dat b en c ook allofonen van hetzelfde foneem zijn. 

Bovendien moet erkend worden dat de threshold redelijk ad hoc gekozen is. In dit specifieke geval heeft 

dit gewerkt, maar er is geen enkele intrinsieke reden om aan te nemen dat er bij een ander corpus ook 

geen foneempaar onterecht tot allofonenpaar wordt gerekend of andersom. Desondanks kan 

geconcludeerd worden dat het algoritme er onder deze specifieke omstandigheden toe in staat is om 

allofonie te herkennen uit een corpus met natuurlijke spraak 

4. Algemene discussie 

In deze scriptie stond de vraag centraal of informatie over verschillen in distributies gebruikt kan 

worden bij het verwerven van allofonie. Voor dit doel is een algoritme gemaakt dat aan de hand van 

Kullback-Leibler divergentie kan bepalen hoe complementair de distributies van twee tekens in een 

corpus zijn. Daarnaast vergeleek het algoritme bij natuurlijke data de fonetische eigenschappen van de 
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spraakklanken in het corpus. Dat is gedaan door elke spraakklank in het gebruikte Buckeye-corpus te 

representeren als een lijst eigenschappen die als getallen werden weergegeven. Indien van twee 

spraakklanken maximaal één eigenschap verschilt met een waarde van maximaal één worden ze tot 

‘buren’ gerekend. Daarnaast is in hey tweede experiment een threshold bepaald. Indien een fonenpaar 

een Kullback-Leibler divergentie heeft die hoger is dan de threshold en indien ze buren zijn, herkent het 

algoritme ze als allofonen. 

In de eerste twee experimenten is getest of het algoritme goed werkt. In de eerste van die twee is 

gekeken of het algoritme ertoe in staat is complementaire distributies te herkennen. Daartoe is een corpus 

gemaakt met daarin een kunsttaal waarvan een tweetal fonemen ofwel complementaire ofwel identieke 

distributies heeft. Het algoritme kende een identieke Kullback-Leibler divergentie toe aan elk paar 

binnen beide groepen, wat bevestigde dat het algoritme ertoe in staat was complementaire distributies 

te herkennen. In het tweede experiment is gekeken of het algoritme weinig overlappende distributies 

een lagere Kullback-Leibler divergentie toekende dan sterker overlappende. Hiervoor wederom een 

corpus gemaakt met daarin een kunsttaal. Deze kunsttaal telde zes medeklinkers die verschillen in hoe 

vaak ze aan het begin en hoe vaak ze aan het einde van een woord voorkomen. Het algoritme bleek er 

grotendeels toe in staat hogere Kullback-Leibler divergenties toe te kennen aan sterker overlappende 

distributies van fonemen. Uitzonderingen hierop werden gevormd door klinkers – die qua positie even 

sterk verschilden met alle medeklinkers – en twee medeklinkers die gebonden waren aan ofwel de begin- 

ofwel de eindpositie. Een kunsttaal zonder klinkers was waarschijnlijk inzichtelijker geweest, ook zou 

het interessant zijn om te kijken of de twee eerdergenoemde medeklinkers ook een uitzondering ouden 

vormen als ze iets minder strikt positiegebonden zouden zijn. 

De resultaten van het tweede experiment zijn tevens gebruikt om een threshold te bepalen die het 

algoritme nodig heeft om specifiek allofonen aan te wijzen bij een natuurlijke input. Of deze threshold 

te streng of juist niet is, is van tevoren niet te voorspellen. De tactiek was om te bepalen wat bij de data 

van het tweede experiment een logisch afsnijdpunt was geweest, en de threshold op die manier te 

definiëren. Met een betere kennis van een getal als de Kullback-Leibler divergentie is het wellicht 

mogelijk om op een methodologisch meer verantwoorde manier een threshold te bepalen. 

In het derde experiment is het algoritme toegepast op natuurlijke Amerikaans Engelse spraak zoals 

gecodeerd in het Buckeye-corpus. Daaraan zijn de allofonen [kh], [ph], en [th] handmatig toegevoegd. 

Omdat de productie van deze allofonen deels afhankelijk is van de aanwezigheid van klemtoon op een 

syllabe – wat niet gecodeerd is in het Buckeye-corpus –, is het niet mogelijk geweest om dit volledig 

natuurgetrouw te doen. Een combinatie van kennis over de mate van overlap tussen de distributies en 

kennis over de fonetische eigenschappen bleek het algoritme ertoe in staat te stellen vier instanties van 

allofonie correct te herkennen, één instantie van allofonie werd weliswaar niet door het algoritme 

herkent maar volgt wel logisch uit de data die het algoritme wel gaf. Een algoritme dat deze inferenties 

zelf maakt had wel alle vijf de instanties van allofonie herkent. Er kan dus geconcludeerd worden dat 

een algoritme met behulp van kennis over distributies en fonetische eigenschappen van klanken 

allofonie voor een groot deel kan herkennen. Een algoritme dat daar bovenop ook de benodigde logische 

inferenties kan maken zou het beter doen. 

Het algoritme is op dezelfde manier opgebouwd als die van Peperkamp et al. (2006), wat door Martin 

et al. (2013) bekritiseerd is op grond van een scalability en circularity problem dat het algoritme heeft 

veroorzaakt. Het circularity problem noemt een gebrek aan kennis over fonetische eigenschappen dat 

kinderen zouden hebben, hoewel er meerdere instanties zijn waarbij kinderen die kennis wel laten zien, 

hoewel het niet van volwassen niveau is. Het vergelijken van grove verschillen in fonetische 

eigenschappen van spraakklanken werd eenvoudig genoeg geacht om geen circularity problem te 

veroorzaken. Het scalability problem noemt de kleinschaligheid van de bekeken data van Peperkamp et 

al. (2006). Hoewel het aantal bekeken fonenparen met 847 aanmerkelijk lager ligt dan de duizenden die 

een goed werkend spraakherkenningssysteem zou moeten kunnen herkennen, is het wel aanzienlijk 

hoger dan wat in Peperkamp et al. (2006) bekeken is. Bewijs voor het psycholinguïstische realisme van 
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het algoritme komt van White et al. (2008), waarin gesteld wordt dat kinderen voldoende rekencapaciteit 

hebben om verschillen in distributies te gebruiken bij het aanleren van nieuwe informatie. De resultaten 

van deze scriptie ondersteunen de mogelijkheid dat dit vermogen gebruikt zou kunnen worden voor de 

verwerving van allofonie. 

Vanwege beperkte rekencapaciteit was het voor het algoritme niet mogelijk om het hele corpus te 

bekijken, bovendien kon niet elke fonencombinatie bekeken worden. Een andere tekortkoming is dat er 

niet genoeg tijd was om op een realistischere manier aspiratie aan het corpus toe te voegen. Bovendien 

bleek de data van het tweede corpus lastiger te interpreteren door mogelijke ontwerpfouten. Ook had 

extra tijd besteed kunnen worden aan het ontwerpen van een eleganter algoritme dat een bruikbaarder 

getal dan Kullback-Leibler divergentie gebruikt, of bijvoorbeeld op een meer valide manier een 

threshold had kunnen bepalen. Het zou verder interessant zijn om te kijken of mate van distributie ook 

gebruikt kan worden bij de verwerving van andere taalkundige fenomenen zoals allomorfen, voorzetsel-

naamval combinaties, of werkwoordvervoegingen. Bovendien zou gekeken kunnen worden naar 

mogelijkheden om allofonie te laten herkennen zonder gebruik te maken van complementaire 

distributies. 

5. Conclusie 

    Het doel van deze scriptie was om te bekijken of informatie over complementaire distributies 

onderdeel konden zijn van een algoritme dat allofonie herkent. Het algoritme is er grotendeels in 

geslaagd om met die informatie allofonie te herkennen, maar schiet er logischerwijs in tekort wanneer 

een allofonenpaar niet in complementaire distributie staat. Het algoritme voorzien van de mogelijkheid 

logische inferenties te maken zou de bestaande problemen ogenschijnlijk moeten oplossen. Bewijs uit 

White et al. (2008) ondersteunt de mogelijkheid dat het algoritme het menselijke verwervingsproces 

imiteert. Indien dit het geval is biedt het algoritme een zekere mate van inzicht in de computationele 

achtergrond van taalverwerving bij kinderen. 
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