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A mérés célja 

A mérés célja, hogy megismerkedjünk a beszédszegmentálás folyamatával, és ezen 

keresztül elmélyítsük a beszédelemzési és hangtani ismereteinket. A 

beszédszegmentálás a mai beszédkutatások egyik alappillére, ez biztosítja ugyanis azt 

a nagy mennyiségű, rendezett formában rendelkezésre álló bemeneti adatot, mely 

segítségével új modelleket alkothatunk és pontosíthatjuk eddigi ismereteinket. 

 

A mérés kiegészítéseként a szegmentált anyagból hangonként összevágunk egy 

legalább 4-6 szótagú, értelmes magyar szót, hogy ezen keresztül némi rálátást 

nyerjünk a beszédszintézis problémáira. 

 

A mérés helyszíne 

A mérést a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TMIT Beszédakusztikai 

Laboratóriumában (LSA) végeztük, a Beszéd és Hallásdiagnosztika tantárgy keretében.  
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A méréshez felhasznált eszközök 

 Cool edit hangfelvétel készítő és elemző program 

 Praat nyílt forráskódú beszédszegmentáló program 

 Jó minőségű mikrofon 

 Fejhallgató (szegmentáláshoz) 

 Számítógép 

 Standard, fonetikailag gazdag szöveg 

 

A jó minőségű beszédszegmentálás alapfeltétele, hogy a rögzítés minél jobb 

minőségű, lehetőleg kalibrált mikrofonnal, zajmentes környezetben történjen. A 

beszédelemzéshez legalább 16000 Hz-es mintavételezést kell használni, a jel-zaj 

viszonynak pedig 35 dB-nek kell lennie ahhoz, hogy ne veszítsünk a beszéd 

szempontjából lényeges tartományokban információt. Ha ezen feltételeket nem 

tudjuk biztosítani, a szegmentálás használhatósága erősen korlátozott. Ha a felvétel 

során ezen feltételek ideiglenesen sérülnek (pl. harmadik fél beszéde miatt a jel-zaj 

viszony a felvételben romlik), úgy azt a szegmentáláskor jelezni kell, hogy a későbbi 

feldolgozás során ne vonjunk le belőle téves következtetéseket. 
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A mérés menete 

Szegmentálás 

A hanganyagot egy jó minőségű headsettel (fejhallgató és mikrofon együttese) 

vettük fel, 44 kHz-es mintavételezéssel. A felvételt a tanszék egyik irodájában 

készítettük, ahol a felvétel ideje alatt nem volt a szegmentálás szempontjából jelentős 

zajforrás. 

Egy önkéntes a tanszéki munkában referenciának számító „Északi szél” mese egy 

rövidített változatát olvasta fel, amit CoolEdit szoftverben rögzítettünk. A 

hanganyagot ez után normalizáltuk és 16 kHz-en újra mintavételeztük, hogy a Praat 

szoftver azt megfelelően tudja kezelni. A szegmentálást ezután a Praat audiovizuális 

segítségével végeztük. 

Beszédszintézis 

A szegmentált anyagból CoolEdit segítségével állítottuk elő a „krumplifőzelék” szót 

úgy, hogy annak minden egyes hangját az előzőekben felvett meséből ragadtuk ki. 

 

A mért értékek 

Szegmentálás 

Hála annak, hogy olyan emberekkel dolgoztam egy csapatban, akik jelentős 

szegmentálási tapasztalattal rendelkeztek, sikerült a két laborgyakorlat alatt a teljes 

beszédet leszegmentálni. Mivel a szegmentálás eredménye a jegyzőkönyvbe nem 

integrálható, ezért csak pár képernyőképet közlök azon részekből, amiket én 

szegmentáltam: 
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1. ábra: szegmentálás Praat-ban 

 

2. ábra: szegmentálás Praat-ban 

Beszédszintézis 

A feladatot sikerült olyan szinten megoldani, hogy a szót a gyakorlat résztvevői több, 

mint 70%-ban felismerték. A további tanulságokat a következő fejezetben 

ismertetem. 



 

6 

A mérés értékelése 

Szegmentálás 

A mérés elsődleges tanulsága számomra az volt, hogy a szegmentált 

beszédadatbázisok felépítése roppant időigényes és meglehetősen fárasztó feladat. 

Még egy egészséges ember beszédében is vannak nehezen szegmentálható 

motívumok (pl. magánhangzó utáni rövid likvida vagy két magánhangzó közti 

nazális), melyek helyes kiértékelése sokszor okozott számomra gondot. Bár 

nyilvánvaló, hogy gyakorlattal és automatákkal a szegmentálás sebessége nagyban 

fejleszthető, a valós kutatási feladatok során sokszor van szükség beszédsérült 

alanyok beszédének szegmentálására is, mely minden segédeszköz ellenére nagy 

kihívás. Érthető tehát, hogy a jó minőségű, helyes, nagyméretű beszédadatbázisok ára 

miért rendkívül magas. 

A mérés ezen túl remekül alkalmas volt arra, hogy megfigyeljem az egyes 

beszédhangok képzési sajátosságainak reprezentációját a gördülő színképben. 

Sajnálatos, hogy hasonló mérések nem képzik a gimnáziumi nyelvtan vagy fizika 

tananyag részét, mert azon túl, hogy a hangtan alapjainak megértését nagyban 

segítik, lehetőséget adnak arra, hogy enyhítsük a már gyermekkorban a „humán” és 

„reál” tantárgyak közt kialakuló szakadékot, mely hosszú távon egyik oldal érdekeit 

sem szolgálja. 

Beszédszintézis 

Bár a szintézis során igyekeztünk mindig olyan következő hangot választani, mely 

eredeti környezetében szó elején, vagy ugyanolyan kategóriájú hang után szerepelt, 

mint amilyen kategóriájú hangot a mi szavunkban is követ, az illesztések mégsem 

pontosak, és a hirtelen változó intenzitás pattanás szerű hangokkal tűzdeli meg a 

szintetizált szót. Ezen túlmenően gond az is, hogy a szavunk dallama teljesen 

természetellenesen hat (cserébe viszont vicces). Ez jól mutatja, hogy a beszédszintézis 

még egy szón belül is túlmutat az egyes hangok önálló sajátságain. 
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Kiegészítő mérés: alapfrekvencia meghatározása 

A mérés kiegészítéseként megtekintettünk egy MATLAB bemutatót, ami ismertette, 

hogyan lehet meghatározni egy hangfelvétel adott időablakának alaphangját 

autókorrelációs függvénnyel. 

Az eljárás lényege, hogy a felvétel egy kiválasztott időablakát adott lépésközzel 

végigtoljuk önmagán, és minden egyes eltoláskor vesszük az eredeti és az eltolt 

függvény pontonként vett szorzatának összegét. Ennek a szorzatösszegnek ott 

várható az első maximuma, ahol az eredeti függvényt pont az alapperiódussal toltuk 

el. 

A módszer tökéletesen alkalmas egyszerű hullámformák, pl. szinusz jel 

alapfrekvenciájának megállapítására: 

 

 

3. ábra: szinusz jel frekvenciájának meghatározása autókorrelációs függvénnyel 

Bonyolultabb hangformák, pl. emberi beszéd elemzése esetén azonban az 

autókorrelációs módszer gyakran vezethet hibákra. Ennek egyik oka, hogy zöngétlen 

hangok esetén nem nagyon tudunk alapfrekvenciáról beszélni, mivel az ezek 

gerjesztéseként szolgáló súrlódási zörej valamint zárfelpattanás frekvencia spektruma 

fehér zajszerű. Azonban a módszer ezen túlmenően is adhat hibát hangátmeneteknél, 

vagy ha a felvétel nem elég tiszta. Ezt mutatja az alábbi mérés, ahol a „belépés” szó 

autókorrelációs alapfrekvencia mérése látható: 
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4. ábra: "belépés" szó alapfrekvenciájának számolása autókorrelációval 

A módszer tehát bár egyértelműen hasznos és jó, a valós beszédanalizálási 

feladatokban felügyeletre szorul. 


