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HANGIDŐTARTAMOK MESTERSÉGES 
VÁLTOZTATÁSA PERIÓDUSOK KIVÁGÁSÁVAL, 

MEGISMÉTLÉSÉVEL

Olaszy Gábor -  Olaszi Péter*
MTA Nyelvtudományi Intézete 

* BME Távközlési és Telematikai Tanszék

Bevezetés
A kiejtett beszédjelben az időszerkezet dinamikusan változik. Ez a 

változás két szintre vonatkoztatható, a beszéd tempójára (ami a be
szédfolyamat egészét érinti), illetve a beszédhangok szintjén végbe
menő változásokra (ami általában a szó, a szótag szintjére vonat
kozik). Ha mesterségesen akarjuk befolyásolni a beszédtempót, illetve 
az egyes beszédhangok hosszát (például egy beszédszintetizátor be
szédének természetesebb hangzású beállítására vagy pszichológiai kí
sérletekhez készített speciális beszédstimulusokban), akkor ezt álta
lánosságban hangperiódus(ok), hangrészlet(ek) betoldásával (lassítás), 
illetve kivágásával (gyorsítás) tehetjük meg. A kérdés csupán az, hogy 
mely hangperiódusokat, illetve hangrészleteket válasszuk ki ehhez a 
művelethez, hogy a beszédjel torzulása minél kisebb legyen. Az álta
lános jelfeldolgozási megoldásokban nemigen veszik figyelembe a 
beszédhangok frekvenciaszerkezetét, a hangok egymásra hatását, ha
nem egységes matematikai módszerrel határozzák meg a betoldandó, 
illetve kivágandó beszédrészleteket (esetleg periódusokat), és a mód
szert minden hangra egységesen alkalmazzák. A jelen tanulmányban 
olyan eljárás kidolgozásáról számolunk be, amelyik figyelembe veszi 
a beszédhangok belső akusztikai szerkezetét, amikor a hangnyújtás
hoz, hangrövidítéshez a periódusokat, hangrészeket kijelöli. (A dol
gozatban a beszédhangokat betűképükkel jelöljük.)

Problémafelvetés
A beszédjelen végzendő hangnyújtás, illetve hangrövidítés 

megoldását több tényező határozza meg. A legfontosabbak a követ
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kezők: (i) a hangperiódusok hossza (milyen határok között mozog a 
hangperiódusok hossza, vagyis mennyi az alapfrekvencia, a 
hangfekvés és a hangterjedelem), (ii) milyen terjedelmű a feldolgo
zandó egység (hang, szó, több szó, mondat stb.), (iii) milyen a 
beszédhangok akusztikai szerkezete és az hogyan változik az időben.

(i) A hangperiódus hossza és a beszédhang időtartama között szo
ros kapcsolat van. A hangidőtartamokat a nyelvi norma határozza 
meg. Ugyanakkor egy adott hangban lehet, hogy 4-5, de lehet, hogy 6- 
10 hangperiódus lesz attól függően, hogy férfi vagy nő, esetleg 
gyermek ejtette-e. Nyilvánvaló tehát, hogy a jelen módszerrel végzett 
hangnyújtás, illetve hangidőtartam csökkentés pontosabban végezhető 
el ott, ahol több periódusból áll egy hang, mint ott ahol ugyanaz a 
hang (például ugyanazon mondat egy adott hangja férfi, vagy női 
ejtésben) kevesebből áll. Tehát a hangfekvés befolyásolja a feldolgo
zás pontosságát.

(ii) Minél nagyobb egységen végezzük el a módosítást, annál pon
tosabb eredményt várhatunk. Ha például, százalékosan akarjuk meg
adni a lassítás vagy a gyorsítás mértékét, akkor más léptékkel lehet azt 
megadni egy hangra és mással, ha egy teljes mondatra (beszédtempó 
módosítás). Az előbbi esetben például egy 5 periódusból álló hangra a 
legkisebb lépés kb. 20% lehet, az utóbbiban viszont akár 5% is, mivel 
a mondat egészére vonatkozó időtartamváltoztatás során korrigálni le
het a hangok szintjén fellépő eltéréseket. Például egy 50%-os általá
nos nyújtásnál lehet, hogy az egyik hangot csak 40%-ban tudtuk 
megnyújtani, de ugyanakkor lesznek olyan hangok, amelyekben már 
az 50% helyett 60%-nyit tudunk nyújtani, és így a hiba kiegyenlíthető 
a mondat végéig. Elképzelhető tehát, hogy egy bemondott 3 perces 
anyagot 3,5 percessé lehet nyújtani, és ezt pontosan lehet végrehajta
ni.

(iii) A beszédhangok megvalósulása a beszéd során nem egyenként 
történik, hanem folyamatjellegű. A hangok kapcsolódnak egymáshoz 
és így minden hang tartalmaz ilyen vagy olyan mértékben hangátme
neti részt is. Mivel a beszédjel hangjainak akusztikus képe az artikulá
ció során alakul ki, a beszéd spektrális képe folyamatosan változik (a 
formánsok mozognak). Minden hangkapcsolódási helyzetre más és
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más formánsmozgás érvényes és ez nyelvfüggö. A formánsmozgások 
és azok jellege (kis, illetve nagy változás, felfelé, vagy lefelé stb.) a 
hang oszcillografikus időfüggvényében nemigen láthatók, csak az, 
hogy a rezgési periódusok kissé eltérőek a hang különböző részein. 
Ezért nem lehet a hangrövidítéshez, illetve a hangnyújtáshoz olyan 
megoldást alkalmazni, hogy tetszőleges helyen periódusokat hagyunk 
ki a hangból, illetve szúrunk be a hangba. Ha ugyanis ezt tesszük, 
akkor ezzel megtörhetjük a formánsmenetek folytonosságát és ez 
hangtorzuláshoz vezet. Ezért a hangrövidítésekre és hanghosszítá
sokra fonetikai alapú algoritmust kell készíteni. Ehhez szorosan 
hozzátartozik, hogy a feldolgozandó hangsorban meg kell jelölni a 
hangperiódusok kezdetét, valamint a beszédhangok határait.

Az időtartam módosításának megadása
Az időtartam módosítását százalékban a legcélszerűbb megadni. 

Ez viszont nem azt jelenti, hogy tetszőleges százalék érték megadható. 
A ténylegesen megvalósított érték lényegesen eltérhet a megadottól. 
Ennek az eltérésnek az az oka, hogy az időtartam módosítás függ a pe
riódusidőtől, valamint a hang hosszától. Ha például egy magánhangzó 
9 periódusból áll és 50%-kal kell megnyújtani, akkor az elméletileg
4,5 periódus betoldását jelenti, a gyakorlatban viszont 4 periódus be
szúrását végezzük el. A periódusok ismétlését célszerű lineárisan 
elosztani a hang hossza mentén (1. ábra). Ez annyit jelent, hogy a 
nyújtáshoz elsőnek a 2. periódust ismételjük meg, másodiknak az 
eredeti 4. periódust, a harmadiknak az eredeti 6.-at, a negyediknek 
pedig az eredeti 8.-at. A fentiek szerint végrehajtott nyújtás a valóság
ban csak 44%-os lesz a megadott 50%-kal szemben. Hangrövidítésnél 
a fenti műveletet negatív értelemben kell elvégezni (2. ábra).

A formánsmozgások figyelembevétele
1. A magánhangzókban végbemenő formánsmozgások a hangkör- 

nyezeettől függnek (Olaszy 1989). Ezeknek a formánsmozgásoknak a 
megtartása csak úgy lehetséges, ha az 1., 2. ábra szerinti arányos el
osztásban határozzuk meg az időtartam-módosítás végrehajtásának
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helyeit a hangon belül. Ezt a CVC, VV és VVV hangkapcsolatokban 
szereplő magánhangzóknál kell alkalmazni.

az eredeti hang (a periódusokkal jelölve)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 2+ 3 4 4+ 5 6 6+ 7 8 8+ 9

a megnyújtott hang

1. ábra
50%-os hangnyújtás megvalósítása

az eredeti hang (a periódusokkal jelölve)

a inegröviditett hang

2. ábra
50%-os hangrövidítés megvalósítása

2. A mássalhangzóknál a megoldás bonyolultabb. A zöngétlen 
mássalhangzókban ki kell jelölni olyan periódus jellegű egységeket, 
amilyenek a magánhangzókban szerepelnek (kb. olyan időtartammal). 
Az egységes jelölési szerkezet azért fontos, mert akkor biztosítani 
lehet a feldolgozás olyan pontosságát, amilyen a magánhangzóknál 
megvalósítható. A mássalhangzókat alosztályokra bontva tárgyaljuk.

2.1 A zárra és zár előtti szakaszra bontható hangoknál, (b, p, d, t, g, 
k, gy, ty, ny, c, csj csak a zár előtti hangrész (néma fázis, illetve 
zönge) közepén lehet időtartamot módosítani. Ez annyit jelent, hogy 
innen kell kivenni (zönge esetében) egy periódust, illetve (zöngétlen 
hang esetében) egy periódusnyi meghatározott hangrészt és ezt kell 
bemásolni a nyújtáshoz annyiszor, ahányszor a nyújtás megvalósítá-
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sához szükséges. A rövidítésnél innen kell egy, vagy több periódust 
(meghatározott hangrészt) kivágni. Ezzel rövidül a hang. A zárfelpat
tanási részt változatlanul kell hagyni.

2.2 A m, n, f  v, z, z.v hangoknál a hang közepén kell a módosítást 
megvalósítani a 2.1 pont szerint. Ez azért végezhető el így, mert ezen 
hangok akusztikai szerkezete nem változik jelentősen a hangkörnye
zettől függően.

2.3 A s, sz réshangoknál -  mivel ezek akusztikai szerkezete válto
zik a környező hangok függvényében célszerű az 1. pont szerinti 
egyenletes elosztású nyújtást, illetve rövidítést alkalmazni.

2.4 A j  hang magánhangzóként viselkedik, ezért itt is az E pont 
szabálya szerint kell az időtartammódosítást elvégezni.

2.5 Az / hangban a módosítást a hang közepén (2.2 pont) kell 
megvalósítani.

2.6 Az r hangnál egyedi megoldással lehet csak eredményt elérni. 
A hosszításhoz a pedületet (ami általában egy-periódusnyi) kell meg
ismételni, a rövidítéshez pedig a perdületnek az időtartamát kell csök
kenteni a megadott százaléknak megfelelően. Ez nehezen algoritmi
zálható.

A hangrövidítés, illetve hangnyújtás megvalósítási lépései
1. Megjelöljük a periódusok kezdeti pontjait, valamint a hang

határokat a hangsorban. A zöngétlen hangokban periódushosszúságú 
jelöléseket jelölünk ki.

2. Megmérjük az adott hang hosszát.
3. Meghatározzuk a módosítás mértékét (hány periódust kell 

beszúrni, vagy kivenni).
4. Végrehajtjuk a módosítást a fenti algoritmus szerint.

Az algoritmus megvalósítása
A beszédjelet digitális formában tároljuk. A 3. ábra az anya szó 

digitálisan tárolt alakját mutatja be. A függőleges vonalak a periódus- 
határjelzők. A vastag függőleges vonalak a hanghatárt jelölik.A hang
nyújtás és rövidítés elvégzése a pontosan elhelyezett hanghatár- és 
periódushatárjelzőkön alapul.
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A NY A

3. ábra

Az anya szó digitális formában tárolva

A periódusok határának bejelölése viszonylag jól automatizálható, 
a hanghatároknál már több manuális munkára van szükség (Vicsi 
1998). A 3. ábrán bemutatott szóban a hanghatárokat kézzel jelöltük 
be.

4. ábra
A minták, periódusok és hangok tárolása a számítógépen

Az így létrejött információt a 4. ábrán bemutatott formában ábrá
zoljuk a számítógépen. Egy adattömbben tároljuk az egyes hangok 
jellemzőit: a hang kódját, a módosítási faktort, és a hang első periódu
sának kezdőcímét. Egy külön adattömbben tároljuk azt, hogy az egyes 
periódusok hányadik hangmintán kezdődnek. A beszédjelet a vizsgá-
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latok során 11 kHz mintavételi frekvenciával mintavételeztük és 16 
biten tároltuk.

A programban a hangidőtartam-módosítás mértéke kétféleképpen 
adható meg: vagy minden egyes hangra egyedileg, vagy a teljes szö
vegre globálisan. Ha egyedileg adjuk meg a kívánt módosítás mérté
két, akkor minden egyes hanghoz hozzárendelünk egy módosítási fak
tort, ha globálisan, akkor a kijelölt szövegrész minden hangjára vonat
kozik a módosítás. A feldolgozás során az első lépésben megszámol
juk, hogy az adott hang hány periódusból áll. Ezt követően egy külön 
modul a fent leírt algoritmus alapján meghatározza, hogy a hangnak 
mely periódusai módosíthatók és melyek nem. A módosítás kiszámítá
sánál a hang első és utolsó periódusát változatlanul hagyjuk. A változ
tatható szakasz tehát a hang belsejében helyezkedik el (5. ábra).

Előtte: Utána:

______teljes hossz:______

Mi n i n n
módosított hossz: l2◄------------ --------------=—►

Il  11 __1 1 13
módosítható szakasz: x, módosíott szakasz:

5. ábra
Periódusok száma a változtatás előtt és után

A módosítható szakasz hosszának ismeretében meghatározzuk a 
szakaszhoz tartozó változtatás mértékét. A hang teljes hosszának (//), 
a módosítható szakasz hosszának (x /) és a teljes hangra vonatkozó 
módosítási faktornak (d) ismeretében a 6. ábrán bemutatott képlet 
segítségével határozzuk meg a változtatható szakaszra vonatkozó 
módosítási faktort (dr). A módosítható periódusok számát (*/) 
megszorozva r/'-vel megkapjuk, hogy a változtatható szakaszon össze
sen hány periódusnak kell majd lennie. Mivel mindig csak egész szá
mú periódust szúrhatunk be vagy törölhetünk, ezért a változtatás nem 
lesz pontosan akkora mértékű, amekkorát a módosítási faktor előírt. A 
változtatást végrehajtó algoritmust úgy terveztük meg, hogy a lehető
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legjobban közelítse az előírt értéket. Az algoritmus másik jellemzője, 
hogy ha több mintát is meg kell ismételni (vagy több mintát is törölni 
kell), akkor a változtatásra kijelölt mintákat lehetőleg egyenletesen 
ossza szét a módosítható szakaszon (1., 2. ábra).

l 2 = d - l ,
=  X  J +  (  / ,  -  X I )

* 1  * 1

6. ábra
A változtatható szakasz módosítási faktorának kiszámítása

Az algoritmus megtervezésekor figyelembe kellett venni, hogy egy 
szövegen belül előírhatjuk, hogy egyes hangokat nyújtani, másokat 
pedig rövidíteni szeretnénk. Azért, hogy elkerüljük az emiatt fellépő 
memóriakezelési problémákat, a hangidőtartam-módosítást két lépés
ben végezzük. Az első fázisban csupán regisztráljuk, hogy az eredeti 
hangsor mely periódusát kell megismételni, illetve törölni. A második 
fázisban történik a tényleges memóriafoglalás, és a periódusokat alko
tó minták átmásolása. A 7. ábra illusztrálja, hogy milyen formában 
történik a változtatások regisztrálása. A négyzetekbe írt számok azt 
mutatják, hogy a módosított hangsor adott periódusa az eredeti hang
sor hányadik periódusával egyezik meg.

7. ábra
Illusztráció a módosítások regisztrálására

A vizsgált szövegekben egy hang beszédtempótól függően 3-30 
periódusból állt. Egy periódus mintákban mért hossza a beszélő hang- 
magasságának és a mintavételi frekvenciának a függvényében változ
hat. A vizsgálathoz 100 Hz körüli alaphangú férfi bemondótól vettük
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a hangsorokat llkHz-es mintavételezéssel. Egy periódusra így 100- 
120 minta jutott.

Az alábbiakban két konkrét példán bemutatjuk, hogyan változik a 
periódusok száma beszédhang nyújtásakor, illetve rövidítésekor. 
Tekintsük a fent említett anya szó ny hangját. A 3. ábra megfelelő ré
szét kinagyítva láthatjuk, hogy a ny hang 5 periódusból áll (8. ábra).

8. ábra
Az anya szó ny hangja 5 periódusból áll

Ha 150%-os nyújtást írtunk elő a szóra, akkor az elméleti 
számítások szerint a ny hangot 5x1,5=7,5 periódus hosszúságúra kell 
nyújtanunk. Mivel csak egész számú periódussal számolhatunk, ezért 
— felfelé kerekítve — 8 periódusúra fogjuk változtatni a hang hosszát. 
Az első és az utolsó periódust nem módosíthatjuk, a középső hármat 
azonban lehet. Az ismétlésre kijelölt periódusokat szeretnénk a lehető 
legegyenletesebben elosztani a módosítható szakaszon. A 9. ábra az 
algoritmus által elvégzett változtatást mutatja. Az ábrán látható, hogy 
az 1. és az 5. periódust változatlanul hagyta a program, és a 2., 3. és 4. 
periódust pedig megismételte.
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9. ábra

Az ny hang 150%-kal előírt megnyújtása.

A tényleges módosítás mértéke: 8/5 = 160%. A fenti példából lát
ható: a módosítás mértéke előírható ugyan egy százalék pontossággal, 
de a tényleges eredmény csak 10% pontossággal volt előállítható. Ha 
ugyanezen hangot nő ejtette volna, akkor több periódus lett volna a a 
hangban, tehát a nyújtási pontosság jobb lenne, mint a férfi hangnál.

A második példa a fenti hang rövidítését mutatja be. Ha az eredeti 
hosszúság 70%-ára szeretnénk módosítani a hangot, akkor a 
számítások szerint 5*0,7=3,5 periódusra kell csökkenteni a ny hang 
hosszát. A z algoritmus — lefelé kerekítve -  3 periódus hosszúságot 
állapított meg. A 10. ábrán látható, hogy az első esethez hasonlóan az
1. és az 5. periódust változatlanul hagytuk. Törlésre a 3. és a 4. perió
dust jelölte ki a program. Ebben az esetben a tényleges módosítás 
mértéke 3/5=60%. Itt is csak 10% pontosságot tudtunk elérni.

A fenti példákból kitűnik, hogy a megvalósított program a kialakí
tott algoritmusnak megfelelően működik. A formánsmozgások tenden
ciája nem torzul a hangokban és a hangátmeneti részeken, ami azt 
eredményezi, hogy nincs hangtorzulás sem a lassítás, sem a gyorsítás 
után.
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Ennek illusztrálására a l l .  ábrán bemutatjuk az anya szó normál 
(A), 150%-ra lassított (B) és 70%-ra gyorsított változatának
hangspektrogramjait.

Összefoglalás
A perióduskivágással, illetve megismétléssel működtetett beszéd- 

lassító/gyorsító eljárás nem torzítja a beszédhangokat, ezért a beszéd 
minősége gyakorlatilag megmarad az eredeti formájában. Az eljárás 
jól alkalmazható professzionális beszédszintetizátoroknál, fonetikai, 
pszichológiai kísérleteknél, valamint minden olyan hangtechnikát 
felhasználó területen (rádió, TV, film), ahol a beszéd gyorsításának, 
lassításának igénye a hangminőség megtartása mellett felmerülhet.

Irodalom
Vicsi Klára-Vígh Attila—Csaklári Ferenc: LIAS -  nyelvfűggetlen automet- 

rikus, folyamatos beszédet szegmentáló és címkéző rendszer. Elhangzott elő
adás a Beszédkutatás '98 konferencián. 1998.

Olaszy Gábor: Elektronikus beszédelőállítás. Műszaki Kiadó. Budapest 
1989.

10. ábra

Az ny hang 70%-ra csökkentett formája
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B)

11. ábra
Az anya szó normál (A), 150%-ra nyújtott (B), és 70%-ra 

zsugorított (C) változatának spektrogramjai


