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Bevezetés
A specifikus időtartam elméleti fogalom. A szerző meghatározása 

szerint olyan alapidőtartamot fejez ki, amelyik a beszédképzés leg
semlegesebb szintjén jellemző a hangra. Számszerű meghatározása 
nehéz, mivel az a kritérium, hogy legsemlegesebb szint nem fordul elő 
a természetes beszédképzés során. A beszédhangok időtartamának 
alakulását a folyamatos beszédben sok tényező befolyásolja, ilyenek a 
hang helyzete a hangsorban, a megelőző és a követő hang, a hangsúly, 
az artikulációs sebesség, a mondat típusa, a beszélő egyéni jellemzői 
stb. (Lazicius 1944; Magdics 1966; Kassai 1979; van Santen 1992).

A beszéd során az elhangzott közlést több tényező által kialakított 
komplex időszerkezet jellemzi. Ebbe a komplex időszerkezetbe bele
tartozik a szegmentális szintű szerkezet (mint alap), amikor csak az 
artikuláció befolyásolja a hangidőtartamot és beletartozik a szupra- 
szegmentális szintű is, amikor a szegmentális szintre ráépülő összes 
további tényező alakítja ki a beszédhang végleges időtartamát. A hall
gató ezt a végleges időtartamot hallja. Ha a szegmentális szintre je l
lemző időtartamok meghatározása a cél, akkor ebből a komplex idő- 
szerkezetből kell visszafejteni az egyes befolyásoló tényezők hatását, 
hogy a műveletsor végén megkapjuk azt az időtartamot, amelynek ki
alakulását már csak az artikuláció befolyásolja.

A beszédhangok időtartamával a szakirodalom gazdagon foglalko
zik. A magyar beszédhangok időtartamára vonatkozó kutatások in
kább csak a szó vagy mondatba ágyazott szó szintjén foglalkoztak a 
beszédhangok időtartamával (Magdics 1966; Kassai 1979). Magyar 
nyelvre folyamatos beszédre vonatkoztatott specifikus időtartamokat 
mindeddig nem vizsgáltak. Shiga és szerzőtársai (1988) vetik fel
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ennek igényét, amikor az artikuláció hatását veszik figyelembe a 
beszédszintézishez történő hangidőtartam beállításnál.

A kutatás célja, hogy konkrét adatokkal jellemezzük a magyar fo
lyamatos beszédben jelenlévő alap-időtartamokat, azaz számszerűsít
sük a specifikus időtartam fogalmát. Olyan adatrendszert kívántunk 
felállítani, amelynek a felhasználásával meg lehet határozni a folya
matos beszédre jellemző specifikus hangidőtartamokat, vagyis jósolni 
lehet egy mondat hangjainak alapidőtartamait az artikuláció függvé
nyében. A feltételezés az volt, hogy a specifikus időtartamok már ön
magukban is reprezentálják a magyar beszédhangokra jellemző alap
vető időtartam-szerkezeti képet (a magánhangzók egymáshoz viszo
nyított időtartam-különbségeit, a magánhangzókra jellemző időtartam
eloszlást, a mássalhangzók jellemző időtartamait, végül pedig a ma
gánhangzók és mássalhangzók közötti időtartam arányokat).

Anyag és módszer
A cél megvalósításához kialakított módszer új. Lényege az indirekt 

megközelítés, mely azt fejezi ki, hogy a beszédhangok időtartamát 
nem közvetlenül mérjük, hanem beszédszintézis és percepciós teszt 
kombinációjával olyan beszédet hozunk létre, amelyik jó  közelítéssel 
reprezentálja a szegmentális szerkezetre jellemző tulajdonságokat. 
Ezen az adathalmazon végezzük el az időtartam-méréseket. Az így ka
pott hangidőtartamokat tekintjük a specifikus időtartamnak. Az indi
rekt mérés tehát négy részből tevődik össze: első szakasz: célirányos 
beszédszintetizálás, szegmentális szintű beszéd létrehozása; második 
szakasz: percepciós teszt és ennek alapján történő hangidőtartam 
beállítás; harmadik szakasz: a specifikus hangidőtartamok megmé
rése, az eredmények összesítése; negyedik szakasz: az eredmények 
ellenőrzése, összehasonlítása korábbi mérési adatokkal.

A kísérletben a célirányos beszédszintézis helyettesíti az emberi 
beszédet. E beszéd létrehozásához speciális, emberi hangból kialakí
tott hullámforma-részeket használtunk. A hullámforma részletek kiala
kításánál (a hangfelvételnél) úgy jártunk el, hogy a később felhaszná
landó jelrészlet építőelemekben lehetőleg csak a szegmentális szintre 
jellemző komponensek szerepeljenek. Ezekből a jelrészletekből adat
bázist állítottunk össze. A gépi beszédet az adatbázisból kiválasztott
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eseti elemek egymás után való kapcsolásával hozzuk létre. így imitál
juk a szegmentális szintű beszédet. A gép a kísérlet során szöveget ol
vas fel.

A percepciós teszt lényege az, hogy a gép által generált beszéd 
hangjainak az időtartamát kell minősíteni túl hosszú, illetve túl rövid 
jelzővel. A kísérleti személyek döntéseiket a szövegben jelölik. Ezu
tán a túl hosszúnak, illetve túl rövidnek minősített hangok időtartamát 
a gép adatbázisában korrigáljuk, így közelítünk a percepciósan helyes
nek talált időtartamok felé. A percepciós teszt és a korrekciók több
szöri megismétlésével fokozatosan elérjük, hogy a gép által generált 
beszédben minden beszédhang időtartamát elfogadhatónak minősítik a 
percepciós teszt résztvevői. Az így létrehozott beszéd reprezentálja a 
specifikus időtartamokat, amelyek kialakításában csak az artikuláció 
hatása szerepel. A kísérletben alkalmazott percepciós teszt zárt láncú 
(1. ábra), önmagába visszatérő 5-6 fordulós vizsgálat volt, amelyben 
minden fordulóban hallás alapján korrigáltuk a szövegben jelzett idő
tartam eltéréseket. A korrekciót az akusztikai adatbázis elemein vé
geztük el, így a következő fordulóban ugyanaz a hangsor már a koráb
ban kijavított hangidőtartamokkal épült fel a szintézis során. Egy-egy 
tesztforduló általában egy hónap alatt zajlott le. Az egész percepciós 
teszt 8 hónapig tartott 1999-ben.

A percepciós teszthez egyrészről speciális tartalmú 2480 mondat
ból álló szöveget állítottunk össze. Minden mondatban 5-10 szó szere
pelt, olyanok, amelyek hangszerkezete lefedte a CVC és VCV eleme
ket. A tesztek első részében ennek a szövegkorpusznak a meghallga
tásával végeztük a kirívóan hosszú, illetve rövidnek ítélt hangidő
tartamok bejelölését és korrigálását. Ezután, a későbbi fázisokban 
összefüggő szövegeket hallgattak a kísérleti személyek (újságcikkek, 
tanulmányok stb.). Négy fő (egy nő és három férfi, életkoruk 30 és 40 
év közötti) vett részt a specifikus hangidőtartamok meghatározásában. 
Meg kellett hallgatniuk mondatról mondatra a szintetizált mintát, és a 
kinyomtatott szövegben be kellett jelölni, hogy mely hangok túl 
hosszúak (-je lle l)  és melyek túl rövidek (x jellel). A mondatot több
ször is meg lehetett hallgatni egymás után. A tesztet egyenként végez
tettük. Az első harmadban a durva időtartam hibák kerültek kijavítás
ra, a második harmadban már finomabb időtartam eltéréseket is észlel-
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tek, a teszt végén pedig már 10-15 ms-os finomsággal észlelték a kissé 
hosszú, illetve kissé rövid időtartamokat. Ilyen alacsony érzékelési 
küszöbről már Huggins (1972) is közölt eredményeket. A teszt ala
nyok ítéleteit minden esetben fonetikus is megvizsgálta és a végső 
időtartam-változtatást ő határozta meg. Az időtartamok fizikai korri
gálása egy korábban kifejlesztett speciális algoritmus segítségével tör
tént (Olaszy-Olaszi 1998).

szöveg

szegmentális beszéd hibaielölés

1. ábra
Kísérleti összeállítás a beszédhangok specifikus időtartamának inverz 

módszerrel történő meghatározására

A kísérleti beszédszintézis során 9 magánhangzó (á, a, o, u, ü, i, é, 
ö, e) és 23 mássalhangzó (b, p, d, t, g, k, gy(G), ty(T), m, n, ny(N), j, 
h, v, f, z, sz(s), c, zs(Z), s(S), cs(C), 1, r) specifikus időtartamait vizs
gáltuk. A hangok jelölésére azok betűjelét használjuk, a számítógépes 
táblázatokban egyedi jeleket (lásd fent a zárójelbe tett karaktereket a 
hang betűképe mellett) is használunk.

A szintetikus beszéd építőelemei
Az indirekt mérési eljárásból következik, hogy a kísérlet leglénye

gesebb eleme a célirányos beszédszintézissel létrehozott beszéd (hul
lámforma elemeket kapcsolunk egymás után és így hozzuk létre a 
hangsorozatot). A szintetikus beszéd tervezésekor a következő szem
pontokat vettük figyelembe: lehetőleg ne okozzunk torzulást a hangok
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akusztikai szerkezetében, érvényesüljön a hangok előfordulási gyako
risága, a beszédépítés során felhasznált elemek lehetőleg csak a szeg
mentális szerkezetre jellemző tulajdonságokkal rendelkezzenek (azo
nos hangmagasságúak legyenek, dallam és ritmikából származó idő
tartam-módosulások ne legyenek bennük). Az artikulációval szemben 
támasztott követelményt emberi hang alapú szintézissel teljesítettük. 
Az alapvető cél szerint a hangok időtartamát a megelőző és a követő 
hang hatásának függvényében akarjuk meghatározni, mivel a folyama
tos beszédben ez a hangsorozat természetes szerkezete. Ennek megfe
lelően hármas hangkapcsolatokban kell vizsgálni a középső hang idő
tartamát. A leggyakoribb hangkapcsolati szerkezeteket figyelembe 
véve (Szende 1976) CVC, VCV,CCV, VCC, W C  és C W  elemek
ben kell vizsgálni a középső hangot. A C kategóriába számítjuk a 
hangsorkezdő és hangsorzáró csend állapotot is.

Korábbi mérések szerint a hallgatók jobban érzékenyek a magán
hangzók időtartam hibáira (túl hosszú, túl rövid), mint a mássalhang
zókban generált hasonló hibákra (Kato et al. 1998). Ezért a magán
hangzók vizsgálatára CVC kapcsolatokat, a többi hangra pedig két fél
hangból álló elemeket hoztunk létre. A CVC elemekben a C-k fél han
got tartalmaznak (a mássalhangzók felénél van elvágva a hang) a ma
gánhangzó pedig eredeti formájában marad. így elértük azt, hogy a 
magánhangzók akusztikai szerkezete nem torzult (hiszen nem vágtuk 
el őket), továbbá, hogy minden CVC kapcsolatban szereplő magán
hangzónak külön-külön kezelhető saját időtartama volt. A CVC ele
meken túl -  mivel a hangsorok nem kizárólag CVCVCVC.... szerke
zetűek -  két fél hangot tartalmazó CV, VC, CC, VV félhang kapcsola
tokat is alkalmaztunk építőelemként. Ezeknél az elemeknél a hang kö
zepén történt a vágás.

Az akusztikai adatbázis létrehozása
Az akusztikai adatbázisba CVC, CV, VC, CC és VV elemeket tá

roltunk. Az elemek kialakításához három szótagos szövegelemeket ol
vasott fel a bemondó (részletesen lásd Olaszy 1999). A felolvasott 
szövegkorpuszból 4761 CVC, 207 CV, 207 VC, 529 CC és 81 VV 
hullámforma elemet hoztunk létre az adatbázisban. A 2. ábrán bemu

30



tatjuk, hogy például a bot hangsor a -b /b o t/t-  elemek összekapcsolá
sával hogyan alakul ki.

A bot hangsor -C ,CVC, és C- elemei összekapcsolva (a szélesebb 
vonal jelzi az elemhatárokat)

A kezdő -C  elem 6 periódusból áll és csak a [b] zöngéjét tartal
mazza. A második CVC elem 20 periódusból áll, a [b] zárfelpattanásá- 
val kezdődik, majd a teljes [o] hangot tartalmazza és a [t] hang néma 
fázisával zárul. A hangsort záró C-elem a [t] néma fázisát is tartal
mazza, valamint a zárfeloldódásból származó hosszabb zörejt.

A hanghatár meghatározása a kísérlet szempontjából (és minden, 
hangidőtartam mérésre vonatkozó kutatás szempontjából) kritikus fon
tosságú (van Santen 1992). A hanghatárok megjelölése ebben a kísér
letben manuálisan történt, a munkát vizuális és auditív szoftver eszkö
zök segítették. Vizuálisan az időfuggvényből, és a hangintenzitás ala
kulásából, auditive pedig a hangátmenetek meghallgatásával döntöttük 
el, hogy hol lesz a hanghatár. A hanghatárok meghatározása erősen 
hangfüggő. A zár, zár-rés és réshangoknál viszonylag jól meg lehet 
határozni a pontos helyet, a többi mássalhangzó esetében nehezebb. A 
zárhang+V kapcsolatoknál a mássalhangzóhoz számítottuk a zárfel- 
pattanást a lecsengés végéig. A réshang, zár-rés hang+V kapcsolatok
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nál a hanghatárt a magánhangzó első induló periódusára jelöltük meg. 
A szonoráns+V+szonoráns kapcsolatoknál a vizuális elemzésen túl 
erősen támaszkodtunk az auditív meghallgatás eredményére (a hang
kapcsolatot meg lehetett hallgatni úgy, hogy periódusról periódusra 
tágítottuk a hullámforma ablakot).

A fentiekből következik, hogy a magánhangzók kezdete és vége 
viszonylag pontosan meghatározható zár, zárrés és réshangok szom
szédságában, egyébként a kijelölés erősen személyfuggő. A kérdéses 
esetekben 10-20 ms-os eltérések is lehetnek egyes személyek hangha- 
tár-jelölései között.

Eredmények
A magánhanzókra CVC helyzetre kapott adatokat, mivel három 

hang kapcsolódását kell szemléltetni speciális mátrix formában szem
léltetjük (ms-ban). A mátrix első oszlopában szerepelnek a magán
hangzót megelőző, az első sorában az őt követő mássalhangzót jelké
pező karakterek, a kérdéses időtartam az oszlop és a sor 
kereszteződésében található. A kérdéses magánhangzó, amelyre az 
adatok vonatkoznak a mátrix bal felső sarkában van megadva. Példa
képpen bemutatjuk az [o] hang specifikus időtartamait az 1. táblázat
ban. A szórás 72 ms-tól 115 ms-ig teljed. Az adatokból számított átlag 
90 ms. Ha az adatokat 10 ms-os csoportokba rendezzük, akkor képet 
kapunk arról, hogy milyen hangkörnyezetnek milyen hatása van az [o] 
hang időtartamára. A 2. táblázatban bemutatjuk, hogy mely CVC kap
csolatokban jellemző a [o] hangra a 81-90 ms-os sáv. A 2. táblázat 
szerint az [o] hang időtartama a leghosszabb ha palatálisokhoz kap
csolódik, a legrövidebb pedig a nazálisok szomszédságában. Ez utóbbi 
ellentmond Magdics (1966) megállapításának. Minden magán
hangzóra elvégeztük az átlagok kiszámítását is, amely a következő 
sorrendet adta: i(80), u,ü(86), o(90), a,e(91), ö(92); é(146), á(164). Ez 
a sorrend megegyezik Kassai (1979) adataival, aki hangsúlyos hely
zetben mért magyar magánhangzókra a következő adatokat közölte: 
[i]< [u]< [y]< [o]< [E]< [□]< [O], Más nyelvekre mért adatok is ha
sonló sorrendet mutatnak. O’Shaughnessy (1981) francia magánhang
zókat vizsgált zárt szótagokban és úgy találta, hogy a legrövidebb
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1. táblázat: Az [o] hang specifikus időtartamai CVC kapcsolatokban ms-ban
o b P d t G k G T m n N j h V r z s c Z S C 1 r

b 88 93 84 95 93 90 93 103 83 84 94 95 95 85 94 93 90 94 94 85 83 84 94

P 88 93 83 95 92 90 92 103 82 83 93 95 95 84 93 93 90 94 94 84 83 83 93

d 86 91 82 93 91 88 91 101 81 81 92 93 93 83 91 91 88 92 92 83 81 82 92

t 84 90 80 92 89 86 89 100 79 80 90 92 92 81 90 90 87 91 91 81 80 80 90

g 87 92 83 94 92 89 92 102 82 82 93 94 94 84 92 92 89 93 93 84 82 83 93

k 79 84 75 86 84 81 84 94 74 74 85 86 86 76 84 84 81 85 85 76 74 75 85

G 90 95 85 97 94 92 9 4 105 84 85 95 97 97 86 95 95 92 96 96 86 85 85 95

T 99 104 95 106 104 101 104 115 94 95 105 106 106 96 105 105 101 106 106 96 95 95 105

m 79 85 75 87 84 81 84 95 74 75 85 86 86 76 85 85 81 86 86 76 75 75 85

n 90 96 86 98 95 92 95 106 85 86 96 98 98 87 96 96 93 97 97 87 86 86 96

N 94 99 90 101 99 96 99 109 89 90 100 101 101 91 100 99 96 100 100 91 89 90 100

j 80 86 76 88 85 82 85 96 75 76 86 87 87 77 86 86 82 87 87 77 76 76 86

h 90 96 86 98 95 92 95 106 85 86 96 98 98 87 96 96 93 97 9 7 87 86 86 96

V 88 94 84 96 93 90 93 104 83 84 94 96 96 85 94 94 91 95 95 85 84 84 94

f 80 86 76 88 85 82 85 96 75 76 86 88 88 77 86 86 83 87 87 77 76 76 86

z 91 96 87 98 96 93 96 106 86 86 97 98 98 88 96 96 93 97 97 88 86 87 97

s 87 92 83 94 92 89 92 103 82 83 93 94 94 84 93 93 89 94 94 84 83 83 93

c 93 98 88 100 97 95 9 7 108 87 88 98 100 100 89 98 98 95 99 99 89 88 88 98

Z 87 92 82 94 91 89 91 102 81 82 92 94 94 83 92 92 89 93 93 83 82 82 92

S 77 83 73 85 82 79 82 93 72 73 83 85 85 74 83 83 80 84 84 74 73 73 83

c 88 94 84 96 93 90 93 104 83 84 94 95 95 85 94 94 90 95 95 85 84 84 94

1 80 85 76 87 85 82 85 95 75 75 86 87 87 77 85 85 82 86 86 77 75 76 86

r 89 95 85 97 94 91 9 4 105 84 85 95 97 97 86 95 95 92 96 96 86 85 85 95

magánhangzó a magas nyelvállású [i] és [u] volt, utána az [E] követ
kezett, majd az alsó nyelvállású [a]. Angolra mért adatok szerint (van 
Santen 1992) a sorrend hasonló mind hangsúlyos, mind pedig hang- 
súlytalan helyzetű magánhangzó esetén. Ez a vizsgálat is megerősítet
te, hogy a magánhangzó időtartama és a nyelvállás közötti összefüg
gés a vizsgált nyelvekre általános érvényűnek látszik. Néhány ponton 
adataink viszont ellentmondanak a korábbi eredményeknek.
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2. táblázat: CVC kapcsolatok, amelyekben az [o] hang 81-90 ms-os
B o b b ő d B ö k bőm bon b o v boS boC bol pob pod pok po m P on pov pos

81-90
m s poS p o C Pol dob dód dók dóm don do v dós doS doC dől T o b top tód

to g tok to G ton tov to f to z tos toS tol gob god go k G o m gon go v

g o s goS g o C goi köp kot kog kok koG koN koj koh k o f k oz kos koc

ko Z k o r G o b G od G om G on G o v G oS G oC Goi m op m ot m o g m o k m oG m o N

m oj m o h m o f m oz m os m oc m o Z m ó r nő d nom non nov noS noC nol N őd

N o m N on N o C Nol jo b jo p jó t jo g jó k jo G jo N jo j jo h j o f jo z jó s

jo c jo Z jo r hód hóm hon h o v hoS hoC hol v o b v ö d v o m v o n v o v voS

v o C vol fo b fop főt fog fok fo G fo N főj foh fo f fő z fo s foc foZ

for zod zom zon zov zoS zoC zol sob sód sok som so n so v SOS soS

soC soi co d com con cov coS coC col Z ob Z od Z ok Z o m Z on Z ov Z os

Z o S Z o C Z o l Sop Sót Sog S oG S o N Soj Soh S o f S óz S oc S oZ S or C ob

C o d C o m C o n C ov CoS C oC Col lop lot log lók loG lo N lőj loh lo f

lo z los lo c loZ lor rob rod ro m ron rov roS roC rol

Nem találtuk például konzekvensen hosszabbnak a magánhangzót 
az [1] és [r] hangok előtt és nem mutatható ki az sem, hogy a 
magánhangzó időtartama konzekvensen hosszabb zöngés mássalhang
zó előtt, mint zöngétlen előtt, ahogy Magdics (1966) is megállapította. 
Az adatainkból számított eloszlásokat a mért magánhangzókra a 3. 
ábra mutatja.

A VCV kapcsolatokban mért mássalhangzók specifikus időtarta
mait 23 mátrixban összesen 1863 különböző VCV hangkapcsolatra 
összegeztük. A 3. táblázatban bemutatjuk a [b] hang mátrixát. Az 
időtaramok ms-ban értendők. Itt a [b] hang időtartamának szórása 
sokkal kisebb, mint például a bemutatott [o] hangé volt. A legrövidebb 
időtartam 55 ms, a leghosszabb pedig 78 ms. A mátrixban a legtöbb 
hangkapcsolat (55 a 81-ből) a 61-70 ms-os sávban van. A [b] hang 
időtartameloszlása tehát erre a sávra koncentrálódik.
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3. táblázat: A [b] hang mátrixa VCV kapcsolatokra
b A a o u U I E O e

A 61 63 63 56 66 68 66 57 61

a 62 64 64 57 67 70 67 58 62

o 67 69 69 62 72 75 72 63 67

u 70 72 72 65 75 78 75 66 70

u 61 63 63 56 66 69 66 57 61

1 67 69 69 62 72 75 72 63 67

E 60 62 62 55 65 68 65 56 60

0 60 62 62 55 66 68 65 56 60

e 69 71 71 64 74 76 74 65 69

A mássalhangzók átlagidőtartamára a következő adatokat kaptuk: 
b(67), p(77),d(70), t(76), g(62), k(74), gy(68), ty(76), m(67), n(48), 
ny(66), j(59), h(62), v(61), f(85), z(68), sz(82), c(92), zs(67), s(83), 
cs(98), 1(52), r(37). Látható, hogy például a zöngétlen zárhangok átla
gosan hosszabb időtartamúak, mint a zöngések (4. ábra). Ez korrelál 
Magdics (1966) megállapításával is. Kassai (1979) a következő sor
rendet adta meg a mássalhangzókra számadatok nélkül: likvidák< na
z á lis o d  zöngés zá rh an g o d  zöngés réshangod  zöngétlen zárhan
g o d  zöngétlen résh an g o d  zöngétlen zár-réshangok. Olaszy (1985) 
későbbi vizsgálatában a következő értékeket állapította meg a fenti 
hangsorrendre vetítve: 45, 67, 69, 65, 117, 120, 125 ms, a jelen 
kísérlet eredményei pedig a következő adatokat adják: 44, 61, 66, 65, 
76, 79, 95 ms. A tendenciák tehát egyeznek.

A mássalhangzók időtartamát VCC és CCV kapcsolatokban is 
meghatároztuk (minden esetben a középső C-re). Az eredményeket 
23-23 mátrixban, 2x4761 hangkapcsolatra (9 magánhangzó és 23 
mássalhangó kombinációja) összegeztük. Példaként elemezzük a [b] 
hangra kapott eredményeket. VCC kapcsolatban a [b] hang legrövi
debb időtartama 58 ms, a leghosszabb 95 ms.
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3. ábra
A magánhangzók specifikus időtartamainak eloszlása CVC helyzetre
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4. ábra
A zárhangok specifikus időtartamainak eloszlása VCV helyzetre



Az átlagidőtartama tehát hosszabb, mint a VCV kapcsolatokban 
szereplő [b] hangé. VCC kapcsolatban a [bj legrövidebb időtartama 
52 ms, a leghosszabb 95 ms. Ezek az adatok hasonlóak, mint 
amilyenek a CCV helyzetben jellemezték a [b] hangot, tehát a két 
helyzet között nincs lényegi eltérés.

összefoglalás
A dolgozatban bemutatott inverz eljárás segítségével meghatároz

tuk a magyar beszédhangokra jellemző specifikus időtartamokat 9 
magánhangzóra és 23 mássalhangzóra mint a hangok kombinációjából 
származtatható hármas hangkapcsolatok (összesen 16146-féle hang
kapcsolat) középső hangjára. Az adatok tükrözik az artikuláció hang
időtartamokra vonatkoztatott hatását. A kapott eredményeket öszsze- 
hasonlítottuk korábbi kutatások eredményeivel és lényegi eltérést nem 
tapasztaltunk. Tehát úgy ítéljük meg, hogy a jelen eljárással megha
tározott hangidőtartamok releváns adatoknak minősíthetők Ezzel az 
eljárással sikerült az elméleti kategóriaként kezelt specifikus időtar
tamokat számszerűsíteni folyamatos beszédre. így a kapott adatok 
alapján előre jósolni lehet egy mondat hangjainak specifikus időtarta
mát. Példaként bemutatjuk a “Tegnap este hosszú levelet írtam a ba
rátnőmnek Budapestre. ” példamondat hangjainak specifikus időtarta
mát ms-ban jelölve.

T(84)e(91)g(79)n(65)a(95)p(84) e(95)s(89)t(84)e(92) h(42)o(93)ssz( 167)ú( 140) 

l(58)e(95)v(37)e(73)l(57)e(85)t(85) i(140)r(76)t(70)a(90)m(63) a(83)

b(64)a(85)r(39)á( 171 )t(64)n(70)ő( 139)m(91 )n(74)e(99)k(72) 

B(47)u(83)d(66)a(95)p(84)e(95)s(89)t(81)r(55)e(109).

A vizsgálat eredményeit beszédszintetizáló rendszerbe is 
beépítettük, az eredmények felhasználásával olyan beszédet lehet 
előállítani, amelyik nagy részben tartalmazza a magyar beszédképzés
re jellem ző hangidőtartamokat, időtartam arányokat.

A bemutatott eljárás előnyei: reprodukálható, személyfuggetlen, 
korrekt adatokat ad, a hangidőtartamok tükrözik a nyelvre jellemző 
adatokat, lefedi az összes hangot, minden hangra van jellemző időtar
tam bármely hangkapcsolatban, statisztikai vizsgálatokra is alkalmas
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(pl. arányok a hangok között, eloszlások stb.), hanggal is ellenőrizhe
tők a mérési eredmények emberi erőforrás (bemondó) nélkül.

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetét fejezi ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Távközlési és Telematikai Tanszékének, Dr. Németh Gézának és 
Kiss Géza doktorandusznak, akik a vizsgálathoz szükséges számítástechnikai 
hátteret tervezték és a szerző által kér algoritmusokat programozták.

Irodalom

Huggins, A. W. F.: Just noticable differences for segment duration in 
natural speech. Journal of the Acoustic Society of America 51, 1972, 1270- 
1278.

Kato, H., -  Tsuzaki M. -  Sagosaka Y.: Effects of phonetic quality and 
duration on perceptual acceptibility of Temporal changes in speech. Proc. of 
the 5th International Conference on Spoken Language Processing. Sydney 
1998, 892-895.

Kassai Ilona: Időtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Nyelvtudományi 
Értekezések 102. Budapest 1979.

Magdics Klára: A magyar beszédhangok időtartama. Nyelvtudományi 
Közlemények 68. 1966, 125-139.

Olaszy Gábor: A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek 
szerkezete és szintézise. Nyelvtudományi Értekezések 121. Budapest 1985.

Olaszy Gábor -  Olaszi Péter: Hangidőtartamok mesterséges változtatása 
periódusok kivágásával, megismétlésével. Beszédkutatás'98. Szerk.: Gósy 
Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest 1998, 151-162.

Olaszy Gábor: Beszédadatbázisok tervezése gépi beszédelöállításhoz. 
Beszédkutatás'99. Szerk.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet. Buda
pest 1999, 68-89.

O’Shaughnessy, D.: A study of French vowel and consonant durations. 
Journal of PhoneUcs 9. 1981, 385-406.

Santen van, J. P. H.: Contextual effects on vowel duration. Speech 
Communication 11. 1992, 513-546.

Shiga, Y. -  Matsuura, H. -  Nitta, T. : Segmental duration control based on 
an articulatory model. Proc. of the 5th International Conference on Spoken 
Language Processing. Sydney 1998, 1244-1247.

Ezt a kutatást az OTKA T 030292 is támogatta.

38


