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A DIGITALIZÁLT BESZÉD MINŐSÉGE 
A nemzetközi ajánlások változása

Lajtha György
Magyar Távközlési Részvénytársaság, Budapest

A beszédátvitel és -kezelés az utolsó évtizedben döntő mértékben 
digitális formában történik. A digitális átvitel során az átviteli út zaja, lineáris 
és nonlineáris torzítása nincs közvetlenül hatással a minőségre. Ugyancsak 
megváltozott a beszédtárolás, -feldolgozás, és -kezelés módszere, mert a 
digitális technikát alkalmazva az információ az eszközök hibáira kevésbé 
érzékeny. A  kezelés során viszont felléphetnek érthetőséget rontó hatások A 
digitalizálás hatására a beszédminőségre vonatkozó nemzetközi ajánlások is 
megváltoztak és jelenleg is átalakulóban vannak. A cikkben a digitális 
jelkezelés hatása és szubjektív beszéd értékelés kapcsolatát keressük.

1. Elsődleges jellemzők
A beszédet döntő mértékben jelenleg is emberek közötti 

kapcsolat céljára használjuk. Bár előfordul, hogy gép érzékeli a 
beszédet, vagy gép beszél, ezen esetekben is a szubjektív ítélet 
mérvadó. Tehát, eszköztől függetlenül a véleményvizsgálat vagy 
ezzel egyenértékű beszélgetési kísérletek határozzák meg 
elsősorban az átvitel és a beszédkezelés minőségrontó hatását. 
Ugyancsak változatlan, hogy a szubjektív vélemények statisztikus 
középértékét a mean opinion score-1 csak igen sok kísérlettel lehet 
meghatározni. Ezért a minősítésre előnyösebb az érthetőség és a 
felismerhetőség, amely pontosabb, számszerű értékkel jellemzi a 
felhasznált eszközöket. Bár, a lógatom érthetőség véges számú 
kísérlettel, és néhány személlyel egy napon belül meghatározható 
és hasonlóképpen a felismerhetőségi vizsgálatok is elfogadható 
időn belül eredményre vezetnek, üzemszerű vizsgálatokra mégis 
nehezen használhatók.

Az analóg technikában, a szubjektív sztochasztikus 
vizsgálatokon alapuló követelmények -  mint ahogy arról az 1989.
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évi Beszédkutatás Konferencián beszámoltam -  Fletcher kutatása
ira alapozva stacionárius jellemzőkre vezethetők vissza. Ilyenek a 
zaj, az amplitúdó, a fázis, és a frekvencia-torzítás, valamint a non- 
lineáris torzítások. Ezek a jellemzők az átvitel és beszédkezelés so
rán alkalmazott eszközök csillapításának, zajának, csillapítás-fázis- 
frekvencia karakterisztikáinak mérésével meghatározhatók. Dia
gramok segítségével a mérési eredmények is az érthetőségi index 
összerendelhető.

2. Digitális jelkezelés
Az 1. ábrán bemutatott általános beszédátviteli és 

beszédkezelő rendszerek bemenetén analóg/digitális átalakító 
helyezkedik el. Ennek hatására a vonalon az elektromos jelek nem 
közvetlenül arányosak a hangnyomással, tehát az elektromos jel 
torzulásából a Fletcher-féle módszerrel nem lehet következtetni a 
vett beszéd minőségére. A minőséget befolyásoló tényezőket rész
ben az 1/a ábrán látható távközlési összeköttetés, 1/b ábrán látható 
beszédkompressziós rendszer, valamint az 1/c ábrán látható tárolt 
és visszaadott beszédre vonatkozó egységek vizsgálatából 
igyekszünk meghatározni.

A bemutatott példákon az elektroakusztikus átalakító és az 
A/D konverter között jelöltünk egy analóg szakaszt. Ez általában 
rövid és csak különleges esetekben van befolyással a minőségre 
Előfordulhat azonban, hogy ezen kéthuzalos szakaszon reflexiók 
miatt jelentős jel-visszafordulással kell számolnunk, ami áthallás, 
önhang vagy visszhang formájában zavaró lehet. Amennyiben a 
kéthuzalos szakasz csillapítása is számottevő, akkor az A/D 
konverterre érkező szint eltérhet az optimálistól, ami a kvantálási 
torzítás megnövekedését eredményezi. Vételi oldalon a dekódoló 
és D/A konverter határozza meg a minőséget.

A digitális szakaszok minőségét a mintavételezési hiba, a 
kvantálási torzítás, a vonali bithibaarány, a terjedési idő és a 
reflexiók befolyásolják. A terjedési idő részben a nagy távolságú,
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szatellit áramkör alkalmazásából, részben az esetleg a 
beszédkezelésre, a redundancia csökkentésre és bitsebesség 
korlátozásra használt eszközök működési idejéből vezethető le 
Ugyanakkor az áramkörök és tárolók jobb kihasználását biztosító 
redundancia csökkentő (LBR) és beszédszünet hasznosító (DSI) 
rendszerek kezdőhang veszteséget vagy torlódásból adódó 
digitális bitcsomag veszteséget eredményezhetnek, amely vélet
lenszerű minőségcsökkenést okoz. A következőkben az ITU-T
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vizsgálatai alapján a minőségromlás szubjektív hatást befolyásoló 
tényezőket tekintjük át.

3. A jelkezelés minőségrontó hatásai
A jelkezelés célja lehet az átvitel során a
- csatorna többszörös kihasználása digitális módszerekkel 

(DCME)
- csomagkapcsolt beszédátvitel
- beszédszünetek kihasználása más digitális információval 

(D SI)
- k is bitsebességű átvitel (LBRC)
- változó bitsebességű átvitel (DLC), ( VBR)

Ezen eljárások figyelik a beszédben rejlő redundanciákat az 
egymást követő minták hasonlóságát és ennek segítségével 
csökkentik az átviteli sebességet. Felhasználhatják a beszédszint 
figyelést is és ezzel észlelik a beszéd szüneteket, melynek helyén 
más beszélgetés vagy más információ kerülhet a vonalra. Lehet 
különböző könyvtárak és táblázatok segítségével a legvalószínűbb 
kódszavakat rövidebbel helyettesíteni. Új kódolási eljárások, mint 
például adaptív differenciál (ADPCM) vagy vektor kvantálás is 
segíthet az információhoz rendelendő bitek csökkentésében.

Figyelembe kell venni, hogy a minőség megítélése függ az 
átvitt információ jellegétől, mennyiségétől és ezen keresztül a 
torlódásoktól, ezért nem vizsgálható a minőség kizárólag objektív 
eszközökkel. Más szóval ez azt jelenti, hogy sztochasztikus 
folyamatok által keltett zavarok, sztochasztikus összegezése adja 
az eredő minőséget. Amennyiben egy összeköttetésben analóg és 
digitális szakaszok is vannak, akkor ezek összegezése már csak a 
MOS (Mean Opinion Score) alapján lehetséges. Analóg 
összeköttetésben a beszédszünetekben lévő zajok és áthallások a 
legzavaróbbak, ugyanakkor a digitális összeköttetésekben a beszéd 
és a beszédszint szoros kapcsolatban van a minőségrontó 
tényezőkkel.
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A jelkezelés minőségrontó hatásai közül ki kell emelni a 
visszhangból és a késleltetési időből származó zavarokat. Ezek 
ugyanis analóg rendszereknél is előfordulnak, azonban a nagyobb 
szakasz csillapítások és a kisebb késleltetési idők miatt nem játsza
nak jelentős szerepet A reflexió és a késleltetési idő minőségrontó 
hatását a 2. ábra mutatja. Az a) ábra a késleltetés közvetlen hatását 
veti össze a beszélgetés nehézségeivel, a b) ábra a MOS és az egy
irányú teijedési idő kapcsolatát mutatja.
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Végül a c) ábrán az ITU-T a terjedési idő és a súlyozott 
visszhangűt csillapítás kapcsolatát vizsgálja a felépült 
összeköttetések eloszlás függvényével.

(dB)

Round-trip delay T1203560-91 /d03

Hurok terjedési idő

2/c ábra

Itt látszik, hogy a digitális szakaszok kisebb csillapítása 
következtében vagy visszhangtörlő, vagy visszahangzár 
kapcsolások szükségesek, mert már 20-30 ms késleltetés jelentős 
megértési zavarokat okoz. Ebből származó zavarok tehát analóg 
jellegűek és nem közvetlenül kapcsolódnak a jelkezelés hibáihoz.

4. Ekvivalens analóg zaj
A korábbiakban említett elvi különbség, miszerint az analóg 

rendszerekben a zaj a beszédszünetekben a legzavaróbb. Ezzel 
szemben a digitális zaj a mintavételezés, valamint a kvantálás 
hibájából és a vonali bithibaarányból következik, vagyis nagysága 
közel arányos a hasznos jellel. Ezért az ITU-T bevezette a QDU-t, 
a kvantálási torzítás egységét, amely annyi zajt termel, mint egy 
ideális kódoló/dekódoló pár. Megadta, hogy különböző jelkezelő
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egységek hány QDU zajt termelhetnek. Egy 8 bites kodek 
definíció szerint egy egységet termelhet, míg egy 7 bites kodek 
hármat és egy 16 kbit/s-os LD-CELP kodek már 3,5 egység. A 
Supplement G29 kísérleti tapasztalatokkal összeállított egy 
táblázatot, amely megadja az ugyanolyan szubjektív 
minőségrontást jelentő QDU és jel/zaj viszony (S/N dB) 
értékeket, mely alább látható.

m
(qdu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S/No
(dB) 59,8 49,6 44,0 39,7 36,6 33,8 31,5 29,5 27,8 26,4 25,0 23,9 22,7 21,6 20,5

A QDU mérésére az ITU-T ajánl egy referencia műszert 
Ennek megnevezése átlagos zaj mérőegység (MNRU), amely 
decibelben kalibrálva összehasonlító mérést tesz lehetővé A zaj 
szintje ugyanis a beszéd átlag szintjéhez van viszonyítva

A 3. ábrán bemutatjuk, hogy számos kísérlet alapján a relatív 
kvantálási zajszint és a MOS milyen kapcsolatban van. Az értékek 
95%-os konfidencia szinttel érvényesek.

3. ábra
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S. A jelkezelés vizsgálata
A jelkezelés alapja az analóg/digitális átalakítás során 

alkalmazott kódolók működési elve. A 64 kbit/s-os kodek 1 QDU 
torzítása az alapegység. Amennyiben az átviteli sávval való 
takarékosság vagy a tároló kapacitásának korlátjai miatt kisebb 
bitsebességet kell alkalmazni, akkor elsősorban a ADPCM jön 
számításba. Ezzel 32 és 16 kbit-es sebességgel körülbelül 3 QDU 
torzítással lehet digitális bitfolyamokat előállítani. Az erre 
vonatkozó műszaki ismertetés a G726 Ajánlásban található. 16 
vagy 12 kbit sebességgel működő rendszereket LD-CELP (kis 
késleltetésű kódvezérelt lineáris predikció) eljárással lehet a 
legjobb minőségben előállitani (G728).*

Az ITU munkája során több módszert hasonlítottak össze a 
szubjektív értékeléssel. Keresték azt a műszeres vizsgálati eljárást, 
mely a legszorosabb korrelációt adja a MOS-sal. Az alkalmazott 
vizsgálati eljárások a következők;

i) EPR (Expert Petten Recognition), vagyis szakértői jelalak 
vizsgálati módszer, melyre nézve a japán NTT végzett vizsgálatok, 
de kipróbálta a gyakorlatban a francia CNET, a német, az angol és 
az olasz távközlési vállalat is. Bár az eredmények, mint a 4Æ> 
ábrából láthatóan, mutattak korrelációt a szubjektív értékkel, 
mégis tovább fejlesztették.

A vizsgáló algoritmust az EPR-t, a Cepstrum távolsággal 
(CD), a koherencia függvénnyel (CHF) és a LALOU által 
kidolgozott és a francia távközlés által előterjesztett információs 
indexszel (II) kombinálták. Az eredmények számos esetben már jól 
megközelítették a szubjektív ítéletet (4/d ábra).

ii) Megfigyelhető (észlelhető) szubjektív minőségi mérték 
(PSQM), melynél a bemenet és kimenet különbségének 
összehasonlításán alapul a mérés. Ezt az angol és holland 
távközlési vállalatok tovább javították, annak érdekében, hogy a 
beszédből hiányzó részek és a torzításból adódó többletek ne 
kompenzálhassák egymást, külön vizsgálták a plusz és mínusz
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hibákat. Mindkettőhöz meghatározták a PSQM értéket és ezek 
összegezéséből következtettek a szubjektív ítéletekre. Az 
eredmények a 4/a és 4/c ábrán láthatók.

PSQM

4/a ábra 4/c ábra

4/b ábra 4/d ábra
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iii) A kétféle rendszer összehasonlítása beszélőtől és 
rendszertől függő eredményt adott. A statisztikus összehasonlítás 
az 5. ábrán látható.

o CODEC b ffi MNR & Direct

o G.726 □ CODEC a

A G711

5/a ábra 5/b ábra

6. Összefoglalás
A jelkezelés hibái csak a jelalakok precíz összehasonlítását 

elvégző és a különbségeket szakszerűen összegező algoritmus 
segítségével lehetséges. Szerepük jelentős, mert már fejlesztési 
eredmények vannak 4,8 kb/s és 2,4 kb/s digitális beszéd-átvitellel. 
Ugyannakkor a vizsgáló eljárások fejlesztése még folyamatban 
van. A különböző technikák előnyeit és hátrányait figyelembe vevő 
még további algoritmusok kidolgozása várható. Ennek ellenére 
már most megkezdődött a beszéd és a zene digitális átvitelét
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minősítő műszerek kidolgozása. Az ebből adódó eredmény az 
analóg szakaszok torzításaival csak oly módon adható össze, hogy 
megadjuk mindkét esetben az elméleti felső határt, rögzítjük, hogy 
ennek hány százalékát használták el a vizsgált szakaszok és ezeket 
a százalékos értékeket összegezzük.

Mindezen vizsgálatok főként új kódoló, jelkezelő és ismétlő 
berendezések fejlesztésénél játszanak szerepet, mert a digitális 
hálózatban, ahol már az átkódolás és a kompressziós pontok 
száma minimális, ott az átvitel minősége a megengedett felső 
korlát 30%-a alatt marad. Ezért a digitális-analóg kombinált 
rendszereknél az analóg szakaszok vagy a digitális szakaszokon 
fellépő analóg jellegű minőségromlás a meghatározó.

*A M OS és a QDU beszédátviteli jellem zők Amennyiben más híranyag 
(kép, adat, szöveg) digitális kezelést kell minősíteni ezen jellem zők kriükával 
használandók.
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