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Bevezetés
Egy korábbi kutatásunkban harminckilenc személytől származó 

hangrészleteket becsültettünk meg harminc lehallgatóval. A kísérleti 
beszédanyag izolált magánhangzókat, valamint hosszabb közléseket 
(logatomokat, szavakat és mondatokat) tartalmazott. Az elsődleges cél 
az volt, hogy felderítse az izolált magánhangzók és az összefüggő be
széd esetleges eltérő hatását a zöngeképzésre, illetőleg a zönge per- 
cepciós megítélésére (vö. Wrentschur 1998).

A jelen vizsgálathoz a fenti tanulmányból választottunk ki tizenöt 
személyt, hogy összehasonlítsuk a percepciós becslést az objektív 
elemzésekkel. Ez utóbbihoz a Kay Multidimensional Voice Programot 
(MDVP) használtuk. A kérdésünk az volt, hogy vajon van-e és milyen 
különbség a humán (percepciós) becslés és a mért akusztikai adatok 
között.

Anyag és módszer
A kísérleti személyek életkora 17 és 76 év között szórt; közülük 

hét volt férfi és nyolc nő (1. táblázat). A tizenöt személyt három cso
portba osztottuk a klinikailag tesztelt, illetőleg diagnosztizált hangmi
nőségük szerint. Az első csoportba a funkcionális diszfóniások (F), a 
másodikba az organikus diszfóniások (O), a harmadikba pedig a nor
mál zöngehangúak (N) kerültek.

Valamennyi résztvevő különböző hangképzési feladatot oldott 
meg, amelyeket magnetofonszalagra rögzítettünk: a) 1-től 10-ig szá
molás, b) három rövid mondat kiejtése, c) egy, illetve két szótagú 
szavak felolvasása, CV-szótagok ismétlése és izolált magánhangzók 
hosszan kitartott ejtése. A beszédjeleket Revox magnetofonnal (B-77- 
es típus) és egy a beszélő szájától 30 cm-es távolságra tartott AKG 
kondenzátoros mikrofon (W-23-as típus) segítségével rögzítettük. Az
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eredeti hangfelvételeket DAT-felvevővel digitalizáltuk.

1. táblázat: A kísérleti személyek: azonosító, életkor, csoport, nem
N-csoport F-csoport O-csoport

Beszélő Nem Kor Beszélő Nem Kor Beszélő Nem Kor
NI férfi 24 FI nő 24 01 nő 53
N2 nő 17 F2 nő 43 02 nő 76
N3 férfi 25 F3 nő 24 03 férfi 71
N4 nő 24 F4 férfi 52 04 férfi 57
N5 férfi 25 F5 nő 33 05 férfi 49

A kísérleti anyagot a lehallgató személyek véletlenszerű sorrend
ben hallgatták, zavarmentes környezetben. A lehallgató személyek 
részben beszédvizsgálatban járatos személyek, ful-orr-gégeszakorvo- 
sok és beszédterapeuták voltak (összesen 9-en), valamint 10 elméleti 
tudással ugyan rendelkező, azonban gyakorlati tapasztalattal nem bíró 
logopédushallgató. A kísérleti személyek feladata az volt, hogy meg
becsüljék a beszélők hangminőségét a rekedtség, a hehezetesség és a 
bizonytalan hangképzés mentén egy vizuális-analóg skálán, amelyen a 
végpontok a következőképpen voltak megcímkézve: „egyáltalán nem 
rekedt/hehezetes/bizonytalan zöngehang”, illetőleg „rendkívül rekedt/ 
hehezetes/bizonytalan zöngehang”. A statisztikai kezelhetőség céljá
ból az adatokat egy hétpontos skálán digitalizálták, ahol az 1-es a nor
mál hangminőséget, míg a 7-es az attól nagymértékben eltérő hang
minőséget jelölte. Ahelyett, hogy bármilyen meghatározást adtak vol
na a minőségi paraméterekre vonatkozóan, arra kérték a kísérleti sze
mélyeket, hogy tapasztalataik és elméleti tudásuk alapján ítéljék meg 
az elhangzottakat. Az ingereknek egy bizonyos száma -  bár ezt a le
hallgatók nem tudták -  kétszer szerepelt, ez lehetőséget nyújtott a 
becslések egyéni megbízhatóságának kiszámítására.

Eredmények 
Percepciós elemzések

Az egyéni megbízhatóság megállapításához a Pearson korrelációs 
együtthatót használtuk. Az átlagos korreláció a szakértő megfigyelők 
esetében 0,82, míg a logopédushallgatóknál 0,80. Egy kiegészítő meg
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bízhatósági teszt révén, amely ±1 pont eltérést engedélyez a becslési 
skálán a megismételt eseteknél (vő. Hammarberg 1986), a korreláció
érték 0,86-ra emelkedett mind a szakértők, mind a diákok esetében, 
így mindkét módszer elfogadható egyéni megbízhatóságot mutat a kí
sérleti személyek mindkét csoportjában (1. ábra).

Omin. Dmax. ■  átlag

0,96

V

C  0,20

Sz H Sz H
Teljes megbízhatóság Megbízhatóság egy pont eltéréssel

1. ábra
A megismételt ítéletek korrelációja 

(Sz=szakemberek, H=halIgátok)

A személyek közötti megbízhatóság megállapításához Pearson kor
relációs együttható kiszámítása szükséges; először egy csoporton be
lül, azaz külön a szakértők és külön a diákok esetében, majd a kísérlet
ben résztvevő egyének összességét véve alapul. Ezen számítások ki
elégítő eredményeket hoztak, az együtthatók átlaga 0,76 és 0,84 között 
mozog, bár nem egészen meglepő módon a szakértők közötti egyezés 
mértéke magasabbnak bizonyult, mint a nem szakértők közötti (2. táb
lázat).

Annak megállapítására, hogy a szakértők átlagos becslése jelentő
sen különbözött-e a logopédushallgatókétól, minden egyes minőség
paraméterre /-próbát végeztünk. Mivel mindhárom paraméter esetében 
p > 0,05 lett a kapott érték, valamint a szakértők és a diákok együttes
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egyének közti megbízhatósága is ezt támasztotta alá, a percepciós 
eredmények elemzése a kísérletben részt vevő összes személy ítéletein 
alapszik.

2. táblázat: A Pearson-féle r-együttható az egyes csoportokon belül, 
valamint az összes résztvevőnél
Érték Szakemberek Hallgatók Teljes csoport
minimum 0,782 0,661 0,661
maximum 0,888 0,836 0,888
átlag 0,837 0,759 0,779

Ami az izolált ejtésben hosszan kitartott magánhangzók és az 
összefüggő beszéd közötti különbséget illeti, számítások egész sorát 
alkalmaztuk (vö. Wrentschur 1998, 180) arra, hogy meghatározzunk 
egy olyan beszédmintát, amely többé-kevésbé alkalmas diagnosztikai 
célokra. Ezen számítások egyike összehasonlította a szórásokat a ma
gánhangzók és az összefüggő beszéd esetében, azaz ismételt szótagok, 
szavak és mondatok becslésében külön-külön minden egyes személy 
és paraméter esetében, azt feltételezve, hogy a szórások alacsonyabb 
értékei magasabb konzisztenciát jelölnek a beszédminta becslésében, 
így bizonyítva azt, hogy azok ’jobb minták’ az alkalmazhatóság szem
pontjából.

Mindezen túl a szórások és becslési átlagok -  amely két érték alap
esetben teljesen független egymástól -  úgy tűnik, korrelálnak a be
szédmintákban. A percepciós alapú becslések szórása a normál han
goknál alacsony volt (alacsony középértékkel), viszont a funkcionális 
és organikus diszfónia esetében magasabb lett (magas középértékkel, 
amely a hangrendellenesség növekvő értékét jelöli; vö. 3. ábra). Ennek 
alapján megállapítható, hogy a hangminőség perceptuális becslésének 
pontossága kevésbé függ a beszédminta típusától, sokkal inkább a be
szélő hangrendellenességének súlyosságától (Kreiman et al. 1993). 
Minthogy semelyik másik fent említett számítás nem szolgált meg
győző bizonyítékkal arra nézve, hogy jelentős különbség létezne a 
hosszan kitartott magánhangzók, illetve az összefüggő beszéd percep
tuális becslése között, a további elemzéseket az összes inger figyelem
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bevételével végeztük.

3. táblázat: A három tesztelt hangminöségtípus átlagos becslése
Csoport Érték Rekedt Hehezetes

---- 1----------
Érdes

normál
beszélők

minimum 1,103 1,081 1,033
maximum 1,359 1,332 1,230

átlag 1,232 1,200 1,139
szórás 0,088 0,087 0,074

funkcionális
diszfónia

minimum 1,579 1,392 1,409
maximum 3,038 2,376 2,100

átlag 2,253 1,955 1,610
szórás 0,490 0,379 0,259

organikus
diszfónia

minimum 1,800 1,664 1,561
maximum 6,352 5,360 4,798

átlag 4,215 3,535 3,142
szórás 1,650 1,307 1,146

A 3. táblázat felsorolja minden egyes minőségi paraméter becslési 
átlagát, megadva mind a maximális, mind a minimális értéket, 
valamint az átlagot (vő. 2. ábra is), továbbá a szórásokat minden kísér
leti csoport esetében. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a három 
tesztelt zöngehang megkülönböztethető az alkalmazott paraméterek 
segítségével. Az egyes lehallgató személyek esetében azonban a hang
minőség megbecsülhetőségének vannak határai. Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a 3. táblázatban megadott értékek az összes 
kísérleti személy becsléseinek átlagán alapszanak, a minőségi paramé
terek középértéke viszont az egy csoporton belüli személyek becslé
sein. Az egyes hangtípusok minimális és maximális paraméterértékei 
részlegesen átfedik egymást a normál és a funkcionálisan rendellenes 
hangok esetében, és ez még inkább igaz a funkcionális és az organikus 
diszfóniákra. Ez azt jelenti, hogy a minimálértékek az organikus 
diszfónia mindhárom perceptuális paraméterénél alacsonyabbak, mint 
a funkcionális diszfónia maximális értékei. Ez hasonló Wendler 
(1986) eredményeihez, jelezve azt, hogy a hangminőség megfelelő 
perceptuális osztályozása csak csoportosan lehetséges.
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■ rekedt □  hehezetes □  érdes

normál beszélő funkcionális organikus diszfónia
diszfónia

2. ábra
Az egyes hangminőség-paraméterek perceptuális átlagai 

a kísérleti csoportok szerint

Az akusztikai elemzést megelőzően minden egyes beszélő estében 
középértéket számítottunk, átlagolva az összes perceptuális paraméter 
becslési értékét. A 3. ábra mutatja a beszélő alaphangjának általános 
kiértékelését -  figyelembe véve olyan perceptuális faktorokat, mint re
kedtség, hehezetesség és érdesség. Az általános súlyosság nemcsak 
megkülönbözteti a hangminőségeket, hanem az azonos minőségű 
hangokat fokozati osztályokba sorolja. Mindazonáltal, amint azt már 
kimutattuk a kísérleti csoportokon belüli (vö. 3. táblázat) minimum és 
maximum paraméterértékeknél, a súlyosságértékek is figyelemre mél
tó átfedést mutatnak a funkcionális és az organikus diszfónia esetében 
(vö. pl. az 01 kísérleti személy általános súlyosságértéke majdnem 
megegyezik az F-csoporthoz tartozó legalsóbb értékekkel).
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m H  érdes i i hehezetes I rekedt ■ súlyosságérték

Személyek

3. ábra
A hangminőség-paraméterek perceptuális becsléseinek átlagai és az 

általános súlyosságértékek kísérleti személyenként

Akusztikai elemzések
Akusztikai változók. Az elmúlt időszakban nagyszámú akusztikai mé
rést végeztek, hogy meghatározzák a hangminőséget jellemző paramé
tereket (pl. Eskenazi et al. 1990; Yiu et al. 2000). Annak ellenére, 
hogy az eredmények néha következetlenek a tekintetben, hogy mely 
akusztikai jellemző mely perceptuális tulajdonsághoz kapcsolható, né
hány vizsgálatban erős korreláció mutatkozott egyrészt az észlelt re
kedtség, hehezetesség és érdesség akusztikai változói között. A leg
gyakoribb akusztikai változók egyike, amely kimutathatóan korrelál a 
rekedtséggel (Yumoto et al. 1984), de szintúgy a hehezetességgel 
(Eskenazi et al. 1990) és az érdességgel (Deal-Emanuel 1978), az a 
frekvenciaperturbáció. A jelen vizsgálatban a hangminőségre kapott 
perceptuális értékeléseket objektív akusztikai paraméterekkel vetettük 
össze, mint az F0, a J%, a RAP- és a PPQ-érték. A beszélő átlagos 
alaphangja (F0) azon összes alapfrekvencia-értékek átlaga, amelyeket 
a periódusok összegzéséből adatoltak (szünetek nélkül). A J% a hang
változékonyságot kifejező paraméter, amely relatív becslés eredménye 
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a periódusonkénti hangmagasság változékonyságáról az elemzett 
mintában. A RAP az átlagos perturbáció, amely relatív becslés a pe
riódusonkénti hangmagasság változékonyságáról három perióduson
ként átlagolva. Az PPQ a hangmagasság-periódus perturbációs hánya
dosa, ami egy relatív becslés a periódusonkénti hangmagasság válto
zékonyságáról az elemzett hangmintában öt periódusonként átlagolva.

A mért akusztikai paraméterekhez kétféle mintát használtunk. Egy
felől a kitartott magánhangzók közül az [a]-t, másfelől az „Eine Maus 
saust aus dem Haus." mondatot (kivéve az 03 és az 04 kísérleti sze
mélyeket, akiknél a mondatokat két szótagos szavak sorozatával kel
lett helyettesíteni egyéb okok miatt). A 4. táblázatban összegeztük a 
kitartott magánhangzó és a tesztmondat esetében mért akusztikai vál
tozók átlagos értékeit és szórásait mindegyik csoportban.

4. táblázat: A mért akusztikai változók átlagos értékei és szórásai a 
(étféle megvalósításban_____ _______________________

Típus Előford. Érték FO J% RAP PPQ

normál
beszélő

mgh. átlag 160,44 0,88 0,52 0,51
szórás 48,22 0,31 0,21 0,19

mondat átlag 167,64 1,36 0,77 0,83
szórás 50,47 0,56 0,33 0,33

funkció-
nális

diszfónia

mgh. átlag 193,43 2,81 1,68 1,65
szórás 50,92 1,07 0,65 0,71

mondat átlag 200,09 2,42 1,42 1,46
szórás 51,85 0,76 0,44 0,49

organikus
diszfónia

mgh. átlag 157,70 5,40 3,10 3,23
szórás 36,65 3,93 2,21 2,43

mondat átlag 168,61 4,36 2,48 2,82
szórás 41,95 3,14 1,75 2,18

Az egyes csoportok közötti különbségek az alapfrekvencia-átlag
ban (4. ábra) csupán a csoportok nemi összetételét tükrözik; az átlag
értékek magasabbak a funkcionális diszfóniás csoportban, amelyben 
egy kivétellel mindegyik kísérleti személy nő.
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IFo-mgh. C D Fo-mondat ■ • •  • -J%-mgh. ■J%-mondat

6
5
4
3
2
1
0

-u

normál hang funkcionális organikus 
diszfónia diszfónia

4. ábra
Az alapfrekvencia-átlag és a hangváltozékonyság értékei a kísérleti 

csoportokban magánhangzó és mondat esetében

A realizációs feltételek közötti (azaz magánhangzó, illetve mondat) 
különbségekre vonatkozó akusztikai változók egyike sem (vö. a 4. áb
rán az FO és az 5. ábrán a J%, RAP és PPQ adatokat) érte el a kívánt 
szignifikanciaszintet. Ezért mindkét realizációs feltétel esetén a J%, a 
RAP és a PPQ adatait összevontuk minden kísérleti személy esetén, és 
egyszerű /-próbát végeztünk, hogy megbecsüljük a kísérleti csoportok 
közötti különbségeket. Az 5. táblázatban összesítettük a kísérleti cso
portokból álló párokp-értékeit minden paraméterre vonatkozólag.

5. táblázat: A kísérleti csoportok páronkénti /^-értékei
Csoportok J% RAP PPQ
normál/funkcionális diszfónia 0,027 0,026 0,037
normál/organikus diszfónia 0,019 0,017 0,024
funkcionális/organikus diszfónia 0,265 0,275 0,265

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a zöngehang változékony
ságához kapcsolódó értékek általában különböznek a normális és a
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diszfóniás beszélők esetében (p<0,05 minden paraméternél), de a kü
lönböző típusú diszfóniák esetében az eredmény nem szignifikáns
(p > 0,26).

DJ%-mgh. DRAP-mgh. ■PPQ-mgh DJ%-mondat DRAP-mondat DPPQ-mondat

normál hang funkcionális organikus diszfónia
diszfónia

5. ábra
Akusztikai változók átlagai a kísérleti csoportoknál magánhangzó és

mondat esetében

Akusztikai adatok, illetve általános súlyosság. Az egyedi adatok to
vábbi vizsgálata átfedést tárt fel az akusztikai értékek és a hangminő
ség jellege között, mivel mindhárom diszfóniás személy (kettő közü
lük organikus) valamennyi paraméterértéke a nem diszfóniás hang 
értékeinek intervallumába esett (6. ábra). Ugyanezt tapasztaltuk az or
ganikus diszfóniás csoportnál mutatkozó viszonylag magas szórásérté
keknél mind a J%, a RAP és a PPQ változókban mind a magánhang- 
zós anyag, mind a mondat esetében (vö. 4. táblázat). Mint azt a 6. áb
rán láthatjuk, a kísérleti személyek diszfóniájának általános súlyossá
ga nem korrelált a hang változékonyságát tükröző értékekkel. Ez külö
nösen igaz az organikus diszfóniás személyek esetében. Megfigyelhet
jük például a perceptuális értékelés eltéréseit a mért akusztikai érté
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kéktől az 01/02, illetve az 03/04 beszélők esetében. Következéskép
pen a kétváltozós korrelációs elemzéssel csupán részleges korreláció 
volt kimutatható az általános súlyosság és a J% (r=0,35, p<0,01), a 
RAP (r=0,25, p<0,05), illetve a PPQ (r=0,49, p<0,01) változók kö
zött.

—■— J% — •— RAP — *— PPQ —®— általános súlyosság

Személyek

6. ábra
A hang változékonyságát jellemző értékek, illetőleg a diszfónia 

súlyosságának összefüggései

Következtetések
A zöngehang normáltól eltérő vizsgált sajátosságai, a rekedtség, a 

hehezetség és az érdesség percepciós becslésében nagy egyéni és 
egyének közötti megbízhatóságot tapasztaltunk. Az összehasonlító 
vizsgálat eredményei az alábbiakban összegezhetőek. Sem a kitartott 
magánhangzóminták, sem az összefűggőbeszéd-minták nem bizonyul
tak ,jobb előjelzőnek” a hangminőség megítélésében. A perceptuális 
értékelések inkább a kísérleti személy hangrendellenességének súlyos
ságától függtek, mint attól, hogy melyik hangmintát hallották a kísér
letben résztvevők. A perceptuális értékelés pontossága növekszik a 
megfigyelők számával, így kizárható az egyéni értékelési stratégiák és
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kritériumok hatása; mindezek azonban tükröződnek az ugyanazon 
hangra kapott minimális és maximális értékekben.

A hang változékonyságát jellemző mért akusztikai értékek csak ab
ban feleltek meg a perceptuális értékelés eredményeinek, hogy nem 
mutatott egyik sem szignifikáns különbséget a magánhangzó, illetve a 
mondat ejtése között. Az észlelt hangminőség-különbségeket a vizs
gált akusztikai változók nem tükrözték következetesen, hiszen a hang
változékonysághoz kapcsolódó értékek csak mérsékelten vagy gyen
gén korreláltak az általános súlyossági értékekkel, és nem választották 
el a kétfajta diszfóniát. Ezzel szemben a normál hang mért akusztikai 
értékei szignifikánsan különböztek a diszfóniás hangokétól, ez meg
egyezik Yiu et al. eredményeivel (2000), ahol a RAP és a J% kimutat
ták a diszfóniát összefüggő beszédben.

A viszonylag korlátozott méretű minta ellenére, amely a jelen vizs
gálat nyilvánvaló gyengesége, mégis felmerül a kérdés: vajon a hang
változékonyságot jellemző értékek a Kay MDVP programjában képe- 
sek-e megjeleníteni a különböző mértékűnek észlelhető diszfóniát. A 
jelen kutatás azt sugallja, hogy eltekintve a periodikusság mennyiségi 
meghatározásának problémájától a patologikus zöngeképzésben 
(amely természeténél fogva aperiodikus), akusztikai mérések aligha 
fogják helyettesíteni az emberi becslést, értékelést a hangminőség 
megítélésében.
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