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Bevezetés
A beszéd szupraszegmentális elemeinek tanulmányozásával foglal

kozó munkákban nemigen találunk olyanokat, amelyek a számok kiejtési 
szabályaival foglalkoznak. A magyar szakirodalomban egyedül Olaszy 
közöl olyan adatokat (1989), amelyek a számok kiejtésének szabályait 
próbálják leírni. A számok fontos elemei a szövegeknek és amennyiben 
nem egyjegyűek foglalkoznunk kell a kiejtésükre vonatkozó tendenci
ákkal, szabályszerűségekkel, hogy ezen szövegrészek szupraszegmen
tális szerkezetét is egyértelműen jellemezni tudjuk. A többjegyű számo
kat (pl. valaminek az ára, számlának az egyenlege) a szövegben ritkán 
írjuk le szövegalakban, általában számformájukban szerepelnek. Azt, 
hogy kiejtésükkor milyen szabályok érvényesülnek ebben a tanulmány
ban próbáljuk tovább feltárni és rendszerbe foglalni. Az eredményeket 
az automatikus beszédelőállítás és a beszédfelismerés területén lehet 
majd használni.

Problémafelvetés
Az eddig kifejlesztett, számokat is felolvasó rendszereknek az a 

jellemzője, hogy a számokat a közismert számelemek emberi beszédből 
kivágott és eltárolt változatainak összekapcsolásával állítják elő a ki
mondáshoz. A számok automatikus felolvasásához a következő 25 
számelemet használhatjuk:

nulla, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tizen-, 20, húszon-, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100, ezer, millió, milliárd.

Ezekből az elemekből bármilyen szám magyar nyelven összerakható. 
Ilyen elemekből építkezik néhány bank telefonon felhívható számlaérték 
felolvasó automatája, néhány telefonszám változást bejelentő automata 
stb. Meghallgatva ezeket a számbemondó rendszereket feltűnik, hogy 
azok a számokat szaggatottan, természetellenes prozódiával, az össze
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kapcsolás határpontjain megjelenő amplitúdó- és dallamív-különbségek 
miatt "döcögősen" ejtik ki. A hallgató nagyon érzi, hogy a rendszer által 
összeállított szám a fenti elemekből került generálásra és érzi azt is, 
hogy ezen automatikusan felolvasott számok kiejtése, prozódiai szerke
zete, hangsúlyozása, természetessége messze elmarad az élőbeszédben 
ejtett számokétól.

Ez annak a következménye, hogy a beszédszolgáltatást megtervező 
szakemberek nem vették figyelembe a beszédképzés szabályait, a 
koartikulációból adódó törvényszerűségeket, az ezzel kapcsolatos 
nyelvészeti és fonetikai tényeket.

Elemzési szempontok
A vizsgálatokban a 25 számelemből indultunk ki. A teljes jellem

zéshez három fizikai szinten kell a vizsgálatokat elvégezni, akusztikai 
(a), intenzitás (i) és időszerekezet (t). Az akusztikai szintet két részre 
kell bontani, nevezetesen a koartikulációból (k) adódó formánsvál- 
tozásokat figyelembe vevő szintre és az alaphangmagasság (h) (az alap- 
dallamgörbe és a szószintű elemek) változását leíró szintre. Ebből adó
dik, hogy ideális esetben minden számelemet 4 paraméteres függvény 
szerint kellene meghatároznunk, amely függvényben a koartikulációból 
adódó változatok egy további több paraméteres függvény formájában 
szerepelnek. Az új elvek alapján tehát egy számelemet a következő 
általános összefüggés szerint lehet származtatni.

Új számelem = számelem (a (k,h),i,t)

Jelen munkában a fo szempont az időszerkezet, valamint az alap
hangmagasság változásának vizsgálata volt. A koartikulációból adódó 
akusztikai változásokat és az intenzitásszerkezet alakulását Olaszy fent 
említett munkájában már tárgyaltuk és itt csak érintőlegesen foglal
kozunk velük.

Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1. Milyen a számot felépitő számelemek időtartama a számban való 

elhelyezkedésük szerint?
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2. Hány elemtípust kell megkülönböztetni, ha a számot az emberi 
ejtéshez közel álló ritmikával akarjuk megvalósítani?

3. Milyen az alaphangmagasság változása a számon belül? Vannak-e 
hangsúlyozásra utaló alaphangmagasság-kiemelkedések?

4. Milyen az alaphangmagasság változásának általános tendenciája a 
szám kiejtésénél?

Vizsgálati anyag
A kísérletekhez három felnőtt bemondó ejtésében összesen 720 öt- és 

hatjegyű számot rögzítettünk hangszalagra, majd ezeket időszerkezet- és 
alapfrekvencia-változás szempontjából analizáltuk.

Módszer
Az időszerkezeti vizsgálatok során megállapítottuk az adott számban 

szereplő számelemek határait, majd ezután megmértük a számelemek 
időtartamát. Háromféle számelemet különböztettünk meg a mérési ered
mények csoportosításánál: a szám első eleme, belső elem, a szám utolsó 
eleme. Ezek szerint az 1652844 számból az alábbi elemekre kaptunk 
adatot:

Kezdő elem: EGY
Belső elem: millió, hat, száz, ötven, kettő, ezer, nyolc, száz, 

negyven
Utolsó elem: négy
A továbbiakban a kezdő elemeket nagybetűvel, a belsőket félkövér 

kisbetűvel, az utolsókat normál kisbetűvel jelöljük.
A számokat úgy állítottuk össze, hogy minden számelemre minden 

helyzetben közel egyenlő eloszlásban kapjunk adatot.
Hasonlóan vizsgáltuk az alaphangmagasság-változást is.

Eredmények
Az időszerkezetre vonatkozó mérések átlagolt eredményeit minden 

számelemre az 1. táblázatban adjuk meg
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1. táblázat: A számelemek időtartama

Számelem kezdő belső utolsó

egy 170 ms 240 ms 300 ms
kettő 380 440 620
három 360 380 500
négy 260 320 380
öt 180 220 250
hat 230 270 350
hét 300 320 380
nyolc 350 350 380
kilenc 400 430 510
tíz 240 280 300
tizen... 350 420 —

húsz 340 410 450
húszon... 340 290 —

harminc 450 450 480
negyven 430 440 480
ötven 350 365 380
hatvan 400 380 420
hetven 430 450 480
nyolcvan 460 460 480
kilencven 520 580 610
száz 210 250 380
ezer 280 300 340
millió - 500 580
milliárd - 540 600

A táblázat eredményeihez a következő megjegyzéseket fűzzük. Mint 
látható, a kezdő elemek a legrövidebbek, a záró elemek pedig a leg- 
hosszabbak. Az eltérés mértéke az adott elemtől függ. Néhány helyen 
eltérés tapasztalható, például a húszon... tekintetében, ahol a közbenső 
elem rövidebb, mint a kezdő. A nyolc elemnél pedig nem tapasztaltunk 
eltérést a kezdő és a belső elem időtartam között. A fentiekből követ
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kezik, hogy minden számelemet legalább háromféle időtartammal kell 
megvalósítani, hogy közelítsük a természetes ejtés ritmikai szerkezetét.

Az alapfrekvencia tekintetében a következő általános tendenciákat 
állapítottuk meg. A számok kiejtése során az alapffekvenciagörbe követi 
a közlés alapgörbéjének vonulatát (1. Olaszy, ebben a kötetben). Erre az 
alapfrekvencia-görbére szuperponálódnak a számelemen belüli hangsú
lyozást megvalósító emelkedő-eső formátumok (1. ábra). Ezek mértéke 
általában +15% az alapgörbéhez képest. A számok most kimutatott 
belső hangsúlyozási szerkezetéből arra következtetünk, hogy a szám 
dekódolásakor és kiejtésekor minden számot úgynevezett számelem- 
szavakra bontunk és így ejtjük ki őket. Páldául a 10652844 számot a 
következő hét számelem-szóval ejtjük ki:

1652844 = tízmillió, hatszáz, ötven, kettőezer, nyolcszáz, negyven, 
négy

Ezekben a számelem-szavakban az első szótagi hangsúlyozási sza
bály működik, amint azt az 1. ábra alapfrekvencia (c) görbéjéből le lehet 
olvasni. Minden számelem-szó önálló eső tendenciájú alapfrekvencia- 
változással bír, amelynek az indulási frekvenciája mindig magasabban 
van, mint az előző elem befejezésekor jelenlévő frekvencia. Tehát az 
alapfrekvencia egy furészfogazathoz hasonló görbe szerint változik, 
amelynek egy általános tendenciája: gyengén eső. A számelem-szavak 
határait a görbe fölötti kis pontokkal jelöltük meg.

Ha most összehasonlítjuk, hogy milyen elemeket kell használnunk az 
időszerkezet szempontjából, és milyeneket az alapfrekvencia-változás 
szempontjából, akkor láthatjuk, hogy igen nagy az átfedés a két 
elemhalmaz között.
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1. ábra
A 10652844 szám kiejtett változatának akusztikai diagramjai 

Idöszerkezeti elemek:
EGY, millió,hat,száz,ötven,kettő,ezer,nyolc,száz,negyven, négy 
Alapfrekvenciából adódó elemek: 

egy m illió , hatszáz, ötven, kettőezer, nyolcszáz; negyven, négy

Láthatjuk, hogy a számot leíró elemekben csak a helyiértéket kifejező 
elemek (száz, ezer, millió) helyzete különbözik. Ezek az elemek mindig 
hangsúlytalan formát mutatnak, mivel a számelem-szó második, nem 
hangsúlyos részében szerepelnek. Ebből következik, hogy adott szám 
korrekt idő- és alapfrekvencia-szerkezet szerinti leírásához az építőe
lemeket ugyanazon elvek szerint lehet meghatározni és ez az elv meg
egyezik az időszerkezet szerinti felosztás korábban leírt (kezdő, belső, 
utolsó) szabályaival. Ha ezek szerint határozzuk meg az építőelemeket,
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akkor azok automatikusan tartalmazni fogják a szám belső hangsúlyo
zását megvalósító alapfrekvenciaváltozásokat is.

A fentiekből következik, hogy ha csak az időszerkezetet és az alap
frekvencia-változásokat szeretnénk korrektül jellemezni szám belső 
akusztikai szerkezetének leírásakor, akkor 25x3=75 féle számelemet kell 
megkülönböztetnünk. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a számelemek hatá
rán fellépő legfontosabb koartikulációs hatások is figyelembe veendők, 
akkor a 75-ös szám megsokszorozódik. Példaképpen bemutatjuk, hogy 
az "egy" számelem hány változatban szerepelhet a kiejtés során, ha idő- 
és alapfrekvenciaszerkezeti, valamit koartikulációs szempontból is kor
rekt jellemzést akarunk megvalósítani (2. ábra). Az ábrában zárójeles 
betűvel jelöltük a koartikulációs hatásból eredő hangváltozást.

2. ábra
Az "egy" számelem előfordulási változatai számok kimondásánál

Eredmények
A fenti fonetikai vizsgálatok megmutatták, hogy a számok kiejtése

kor milyen szabályok érvényesülnek. E szabályok alkalmazásával egy
részről meg lehet tervezni egy adott szám kimondatásához tartozó építő
elemeket, illetve e szabályok értelmezésével kiegészítő információkat le
het adni beszédfelismerőknek, amelyek alapján pontosabb döntéseket 
hozhatnak a felismerés folyamatában.

Irodalom
Olaszy Gábor: Elektronikus beszédelőállítás. Műszaki Könyvkiadó, Buda

pest 1989.
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