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MAGYAR FORMÁNSADATBÁZIS AZ INTERNETEN  

Abari Kálmán -  Olaszy Gábor

Bevezetés
A magyar formánsadatbázis megszületéséről már korábban beszámoltunk 

(Olaszy et al. 2009). A fejlesztési munkának fő célja az volt, hogy nagy meny- 
nyiségű formánsadatot helyezzünk el adatbázisban, és ezzel létrehozzunk a 
formánsokkal kapcsolatos tendenciák, törvényszerűségek vizsgálatához hasz
nálható referencia-adatbázist. Amennyiben eléggé sok adat van egy ilyen adat
bázisban, akkor a mérési eredmények jellemzik az adott nyelvet. Az ilyen 
adatbázis lehetővé teszi vizsgálatok végzését bárki számára egységes adatfelü
leten, egyéb előmunkálatok nélkül. A formánsadatbázisok létrehozása nagy 
erőforrásokat követel mind a nyers adatok előállítása, mind azok ellenőrzése 
tekintetében. Tudomásunk szerint csak angolra készült sok formánsadatot tar
talmazó adattár nemrégiben (Deng et al. 2006). A magyar adatbázis referenci
ának tekinthető, mivel az elhelyezett adatok pontosságát több szinten is ellen
őrizték (Olaszy et al. 2008/2011). A magyar formánsadatbázis mérési teret biz
tosít mind az oktatás, mind a kutatás számára. Feladatok, mérések adhatók ki a 
hallgatóknak, az oktatók bemutathatnak tendenciákat, formánsmozgásokat is. 
A kutatást azzal segíti az egységes adathalmaz, hogy az elvégzett mérések 
eredményei minden esetben egy stabil adattérhez kapcsolhatók, ugyanazon 
mérés ismételt elvégzése ugyanazt az eredményt adja. A számítások gyorsan 
elvégezhetők. Az adattár, mindezeken felül összehasonlítási bázist is jelenthet 
formánsmérő algoritmusok hatásosságának, pontosságának mérésére is.

A form ánsadatbázis szerkezeti jellemzői
A kiindulási beszédanyag szólista felolvasásából jött létre. A közel 1500 

szót egy férfi (60 éves) és egy női bemondó (34 éves) olvasta fel. A teljes 
formánsadatbázisban tehát közel 3000 szó és összesen 10 391 magánhangzó 
szerepel. A magánhangzók megoszlását az 1. táblázat mutatja (a hangokat a 
betűjelükkel jelöltük). A felolvasott szavak időfüggvényén jelöltük a hangha
tárokat, ezekhez igazodnak a mérési pontok. Egy magánhangzón belül 3 mé
rési pontot jelöltünk ki: a teljes hang időtartamának 25, 50 és 75%-os pontját. 
Kivételt képeztek a szókezdő és befejező magánhangzók, ahol csak két méré
si pontot vettünk fel: a kezdőhöz 50% és 75%, a befejezőhöz 25% és 50%.

Minden mérési ponthoz négy formánsadat tartozik (Fj, Fi, F3 és F4). A tö
mörebb hangkörnyezeti jellemzéshez a mássalhangzókhoz hozzárendeltük a
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képzési helyüket is (2 . táblázat), és egyéb hangcsoportosítási lehetőségeket is 
definiáltunk.

1. táblázat: A magánhangzók száma az adatbázisban

Magán
hangzó

Előfordulás (db) 
Férfi ejtés Női ejtés

Magán
hangzó

Előfordulás (db) 
Férfi ejtés Női ejtés

á 565 566
a 1204 1196
0 541 541 ó 232 238
u 176 170 ú 56 56
ü 61 60 ü 37 39
i 653 638 í 60 59
é 343 340
ö 167 162 ö 1 11 102
e 1012 1006

A formánsadatbázis gyakorlati használata
Az adatbázis a http://magyarbeszed.tmit.bme.hu honlapon érhető el. Az al

kalmazás fő szolgáltatásai: keresés az adatbázisban, illetve a szólista megje
lenítése és hangspektrogramok bemutatása.

Keresési beállítás. Az adatbázisban található közel 119 000 db formánsér- 
ték keresésére van lehetőségünk (minden hangban 4 formáns 3 mérési pon
ton). A keresés eredményét számokban adja meg a program az egyes magán
hangzókhoz tartozó 4 formánsra vonatkoztatva. A formánsértékeket továbbá 
statisztikai mutatók (átlag, szórás, minimum, maximum) segítségével is ösz- 
szesítjük, és grafikus ábrákon is bemutatjuk. A formánsértékek lekérdezésé
hez többféle keresőbeállítási lehetőség közül választhatunk. Miután elvégez
tük a beállításokat, a Keresés gombbal kezdeményezhetjük az eredmények 
megjelenítését. Vegyük sorra a keresőbeállításokat.

A magánhangzó kiválasztása. Ebben a lépésben határozzuk meg a kere
sésben részt vevő egy vagy több magánhangzót. Alapértelmezés szerint min
den magánhangzó részt vesz a keresésben, amelyet a magánhangzók után 
szereplő pipák jeleznek. Ha valamelyik hangot ki szeretnénk venni a keresés 
hatóköréből, akkor a pipát kell eltávolítanunk a megfelelő jelölőnégyzetből.

A környezet meghatározása. Ebben a lépésben az előző pontban megha
tározott magánhangzó(k) hangkörnyezetét definiálhatjuk (3 megelőző hangot 
és 3 követőt). Az eredményben csak az itt beállított hangkörnyezettel rendel
kező magánhangzók formánsértékei fognak megjelenni. Az 1. ábra azt mutat
ja, hogy az [a:] magánhangzót választottuk ki a vizsgálatra, és a hangkörnye
zetre nem tettünk kikötést, bármilyen hang lehet előtte is és utána is.

A környezetet alkotó 3-3 lehetséges hang mindegyike egy-egy listából vá
lasztható ki, ahol egy listaelem konkrét hangot jelent, de hangcsoportok is

http://magyarbeszed.tmit.bme.hu
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megadhatók rögzített definíciók szerint. A 2. táblázatban felsoroljuk a lista 
azon elemeit, amelyek nem egy konkrét hangot jelölnek, hanem több hangot 
(hangcsoportot) vagy hanghelyzetet.

Az adatbázis összes [a:] magánhangzójának kijelölése mérésre 

2. táblázat: A lekérdezésre beállítható hangcsoportok

Jelölés Jelentés

<B#> A legáltalánosabb hangjelölés. Tetszőleges hangot jelöl, amely lehet a 
szó kezdetén vagy a szó végén is.

<B> Tetszőleges hang, de szó kezdete vagy szó vége nem lehet.
<C> tetszőleges mássalhangzó

<BL> bilabiális mássalhangzó
<LD> labiodentális mássalhangzó
<DA> dentialveoláris mássalhangzó
<AL> alveoláris mássalhangzó
<PA> palatális mássalhangzó
<VE> veláris mássalhangzó
<LA> laringális mássalhangzó
<V> tetszőleges magánhangzó

# A szó kezdetén, illetve a végén lévő hangot jelöli.

A formánstávolságok beállítása. Ezzel a lekérdezési lehetőséggel infor
mációt kaphatunk a formánsok egymástól való távolságáról. Külön beállíthat
juk az F, és F2 közötti, az F2 és F3 közötti, valamint az F3 és F4 közötti távol
ságok minimum- vagy maximumértékét. Az eredményben csak az itt beállí
tott formánstávolságokkal rendelkező magánhangzók fognak megjelenni. Ez
zel sávok szerint osztályozhatjuk az egyes magánhangzók formánsainak tá
volságát akár a magánhangzó szerint, de akár a hangkörnyezeti hatások fi
gyelembevételével is. A keresésben a távolságok figyelése csak abban az 
esetben valósul meg, ha bejelöljük a megfelelő jelölőnégyzetet a sor elején. 
Ezt követően ki kell választanunk a kisebb vagy nagyobb jelet, majd a kívánt 
távolság értékét kell megadni Hz-ben kifejezve. Ha például az F| és F2 távol
ságát < 160 Hz-re állítjuk be férfihangnál, akkor mindösszesen 1 találatot fo
gunk kapni, a dobzene [0] hangját. Ha > 2200 Hz-et állítunk be, akkor 2 talá
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latot ad a kereső, mindkettő [i] hangban fordul elő a sportstadion és a 
leopárdsztori szavakban. Az F |-F2 különbségi sávja tehát 2000 Hz-es érték
hez közeli.

A formánsmozgások tendenciája (1). A magánhangzón belüli formáns- 
mozgások szerinti válogatást hajthatunk végre mind a négy formánsra (konk
rét Hz-értékektől függetlenül) csak a tendenciára vonatkoztatva. A hangon- 
kénti 3 mérési pont teszi ezt lehetővé. 9 különböző mozgási tendenciát jelölhe
tünk be (2. ábra felső rész). Az eredményben csak az itt beállított formáns- 
mozgással rendelkező magánhangzók fognak megjelenni. A formánsmozgá
sok mérési beállításának utolsó pontja egy küszöbérték megadása (2 . ábra). 
A küszöbértékek helyes értéke 0-nál nagyobb kell, hogy legyen. Ha ez nem 
teljesül, tehát például 0-n hagyjuk a küszöbértéket, akkor az adott formánsra 
a keresőprogram nem figyeli a formánsmozgást. A küszöbértékhez két relá
ciós jel tartozik, ezek beállításával lehet megadni, hogy kisebb, avagy na
gyobb a két mérési pont között a megadott számérték. A küszöbérték megfe
lelő alkalmazásával a formánsmozgások kategorizálhatók. Ez a szolgáltatás 
újszerű vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé.

A formánsmozgások keresési beállítására szolgáló mátrix

A formánsmozgások tendenciája (2). Ezzel a lekérdezési móddal is for
mánsmozgások tendenciáját állíthatjuk be, azonban nem előre definiált moz
gásokból kell választanunk, hanem három konkrétan megadott formánsérték- 
hez kapcsolódó előfordulást kereshetünk az adatbázisban. A tűrés jelentése: 
az a legnagyobb eltérés, amely még egyező formánsértéket jelent a megadot
tal. Ezzel a beállítással olyan vizsgálatok végezhetők, amilyeneket eddig nem 
lehetett elvégezni nagy tömegű adaton.

A bemondó neme. Ezzel a beállítással különválaszthatjuk a férfi és a női 
bemondó mintáinak formánsadatait.

Az eredm ények megjelenítése
A keresés eredményeit három formában jeleníti meg a program:
a) a találatok összesítése statisztikai mutatókkal táblázatos formában, 

b) összesítés grafikus ábrákon, c) részletezett adatmegjelenítés. A megjeleni-
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tés részleteit a 3. ábra szerinti jelölőnégyzetekbe elhelyezett pipákkal adhat
juk meg mindhárom formára.

Formánsok megjelenítése: 

Statisztikai mutatók:

Grafikus megjelenítés:

Fl F  F2 F  F3 T  
Átlag F  Szórás F  
F1-F2 F  F2-F3 F  
F1-F3 F  F1-F4 F

F4 F
Min F  Max. F  
F3-F4 F  
F2-F4 F

Adatok részletezése: F
3. ábra

A megjelenítés beállítására szolgáló felület.

A találatok összesítése statisztikai mutatókkal. A keresés végrehajtása 
után a talált formánsértékek átlaga, szórása, minimuma és maximuma jelenít
hető meg táblázatos formában. Mind a 4 formánshoz tartozik egy-egy táblá
zat, melynek soraiban a bemondó nemét, oszlopaiban a találatok számát és a 
3 mérési pontra összesített átlagot, a maximális és minimális formánsértéket 
olvashatjuk.

A találatok összesítése grafikus ábrákon. A keresés végrehajtása után az 
eredményben szereplő magánhangzók formánsértékei grafikusan is megje
lennek két megadott formánsra vonatkoztatott síkban elhelyezve. Alapértel
mezés szerint az Fj x F2 ábra jelenik meg, de a Keresési beállítás funkcióban 
gondoskodhatunk a további grafikus megjelenítésről a megfelelő jelölőnégy
zet bejelölésével. (A grafikus ábrák megjelenítésére az Internet Explorer 8-as 
verziójáig nincs lehetőség. Célszerű a Firefox 3+, Chrome, Opera 9+, Safari 
4+ böngészőket használni.)

A találatok részletesen. A keresés végrehajtása után megjeleníthetők azok 
a szavak, amelyekben a keresési feltételeknek megfelelő magánhangzó elő
fordul. A listában szereplő szavakban a mérésben részt vevő magánhangzó 
formánsadatait a nagyítóval megjeleníthető hangspektrogramon pirossal je
löltük.

Szólista megjelenítése. A szólista fülön kattintással az adatbázisban tárolt 
szavak táblázata válik láthatóvá. A nagyító ikon a szó hangspektrogramját je
leníti meg a magánhangzók három pontjára vonatkozó formánsadatok grafi
kus megjelölésével (4. ábra). A női és férfihangból készült spektrogram egy
más mellett jelenik meg. A képeket az R program seewave csomagjával ké
szítettük (R Development Core Team 2010).
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4. ábra
A könyvkiadó szó hangspektrogramja a formánsadatokkal, férfi ejtésből

Bemutató vizsgálatok
A formánsadatbázisból a formánsokkal kapcsolatos szokásos adatok (el

oszlások, sávok, mozgási tendenciák) kinyerhetők. Ezeken felül számos vizs
gálatra van lehetőség a beállítási paraméterek kombinálásával. Itt most né
hány különlegesnek mondható lekérdezési eredményt mutatunk be.

Az artikulációs té r centrum a. Mivel a formánsok az artikulációs konfigu
rációk akusztikai lenyomatai, áttételesen kimondhatjuk, hogy az összes ma
gánhangzóra elvégzett átlagolás megmutatja, hogy a beszélő személy artiku
lációja mennyire van közel az elméleti centrumhoz. A mérést az 50%-os pon
tokon célszerű elvégezni, mivel ezek képviselik legjobban a magánhangzó 
tiszta fázisát. A férfihangra kapott eredmények a következők: F, = 5 1 4  Hz, 
F2 = 1487 Hz, F3 = 2593 Hz. Ez az értéksor megfeleltethető az egyenletes ke
resztmetszetű, egyik végén lezárt rezonáló cső rezonanciafrekvenciáinak, me
lyeket az

Fn = (2n -  1) • c/41

összefüggés határoz meg, ahol F a formáns frekvenciaértéke Hz-ben, n a 
formális sorszáma, c a hang terjedési sebessége a levegőben, / pedig a cső (az 
artikulációs csatorna) hossza (Vicsi 2010). A csőre számítva a 17 cm-es 
hosszhoz F, = 500 Hz, F2 = 1500 Hz, F3 = 2500 Hz rezonanciafrekvencia tar
tozik. Ezeknél az értékeknél tekinthető az artikulációs csatorna egyenlő ke
resztmetszetűnek a teljes hosszában. A formásadatbázisból kapott értékek 
közel állnak a rezonáló cső modelljéből kapott értékekhez. Ezt úgy is értékel
hetjük, hogy a vizsgált magyar magánhangzók egyenletesen töltik be az arti
kulációs teret, sem nem túl hátul képzettek, sem nem túl előliek.
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A hangsorkezdés és -befejezés hatása a formánsértékekre. Azt vizsgál
juk a férfihang adataiból, hogy van-e különbség a formánsátlagok között az 
50%-os pontokon a hangsorkezdési és -befejezési pozícióban. Az eredmé
nyeket a 3. táblázat mutatja. A kapott számadatok azt mutatják, hogy az elöl 
képzett magánhangzóknál az F2-ben némi csökkenés konzekvensen létrejön a 
befejező pozícióban. Más lényeges eltérés nincs a két hanghelyzet között.

3. táblázat: Formánsátlagok a kezdő és befejező helyzet függvényében 
(k = kezdő, b = befejező, db = a mért hangok száma)

db-k db-b Fj-k F,-b Fr k F2-b F,-k F,-b F4-k F4-b
á 67 2 789 733 1414 1362 26.33 2678 3428 3476
a 107 261 603 600 1035 1097 2712 2615 3447 3418
o 9 - 460 - 861 - 2745 - 3437 -

ó 7 85 409 431 751 835 2797 2688 3481 .3468
u 7 4 376 326 836 788 2738 2670 3545 3547
ú 1 6 376 361 838 728 2855 2656 3583 3594
ü 4 - 298 - 1847 - 2295 - 3564 -

i 13 51 319 300 2328 2270 2895 2773 3664 3646
í 1 - 286 - 2363 - 2731 - 3650 -

é 20 5 369 363 2242 2120 2811 2558 3585 3549
ö 21 - 426 - 1598 - 2293 - 3518 -

ö 13 34 357 378 1737 1698 2278 2272 3499 3443
e 62 68 584 548 1775 1699 2544 2463 1508 3545

A mássalhangzó,s hangkörnyezet hatása. Arra várunk választ, hogy a 
magánhangzó 50%-os pontján a formánsfrekvenciákra milyen hatást gyako
rol a kapcsolódó mássalhangzó. A C képzési helyét fokozatosan toltuk hátra
felé a lekérdezések során. Az [a:] hangra elvégzett ilyen vizsgálat szerint 
(4. táblázat) az F| mozgása homorú tendenciát mutat, a minimuma az AL 
mássalhangzók közötti helyzetre jellemző, ami képzési hely szempontjából 
az artikulációs tér fizikai közepét jelenti.

4. táblázat: Az [a:] hang formánsainak alakulása C,VC, helyzetben 
a C| képzési helyének függvényében

H angkörnyezet BB-V-BB DA-V-DA AL-V-AL PA-V-PA VE-V-VE

M ért hang (db) I 14 80 5 1
F r átlag (Hz) 726 650 644 682 727
F2-átlag (Hz) 1300 1326 1334 1405 1440
F ,-átlag (Hz) 2729 2472 2300 2493 2351
F4-átlag (Hz) 3478 3098 2900 3303 3300
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A BB és VE környezeti helyzetek ezzel szemben nagyobb formánsértéket 
mutatnak. Az F2 értéke fokozatosan emelkedik, ahogy egyre hátrébb helye
ződik a képzési hely.

Az Fi fel-le mozgása. A kérdés, hogy az Fr ben létrejövő domború jellegű 
fel-le mozgás milyen mértékű, milyen hangokra jellemző és milyen hangkör
nyezet hatására jön létre (a 2 . ábra utolsó előtti vonalas mintáját kell pipával 
megjelölni). A legnagyobb ilyen mozgás megkereséséhez az Fr hez tartozó 
küszöbértékeket fokozatosan növeljük. Ha a férfiejtésre szűkítjük a mérési te
ret, akkor a legnagyobb frekvenciaátfogást a kompaktlemez szó második ma
gánhangzójában találjuk (158 Hz az 50%-os pont (a csúcs) és a legalacso
nyabb értékű végpont között). A beállítási értékeket és relációs jeleket a 
2 . ábra mutatja.

Az Fi le-fel mozgása. A legnagyobb ilyen mozgás megkereséséhez az Fp 
hez tartozó küszöbértéket fokozatosan növeljük. Ha a férfiejtésre szűkítjük a 
mérési teret, akkor a 194 Hz-es frekvenciaátfogás a legnagyobb érték (a 
programunkba [o] magánhangzójában).

Az F] folyamatos (de nem lineáris) emelkedése, illetve csökkenése (első 
és második mintázat a 2. ábrán). A férfihangra végzett ilyen mérés szerint az 
Fr ben a folyamatos emelkedés legnagyobb átfogása 206 Hz körüli érték 
(a válaszzene szó utolsó előtti magánhangzójában). A fokozatos csökkenés 
legnagyobb átfogása szintén 182 Hz (a fiúutód  [u:] hangjában).

Az Fi nem mozog a hangkapcsolatban. Amennyiben a 25%-os, az 50%- 
os és a 75%-os mérési pont frekvenciaértéke csak kismértékben tér el, azt 
mondhatjuk, hogy a formáns végig a tiszta fázisra jellemző értéken van. En
nél a mérésnél nem választottuk külön a nemeket.

A mérés célja megtalálni azokat a hangokat, amelyekben az F, gyakorlati
lag nem mozog, függetlenül a bemondó nemétől. A küszöbértékeket 5 Hz-re 
állítottuk be. Összesen 236 magánhangzóban talált a beállításnak megfelelő 
F) értéket a kereső. Megvizsgáltuk ezeknek a magánhangzóknak a hangkör
nyezetét, hogy megállapítsuk azokat a hangokat, amelyek nem gyakorolnak 
koartikulációs hatást a magánhangzó Fr ére. Az eredményt az 5. táblázat mu
tatja. A magas F r gyel rendelkező magánhangzókban nem fordul elő, hogy az 
Fi szinte teljesen egyenes legyen, az [a:] és [c] oszlopában nincs adat. Az ala
csony Fpgyel rendelkező hangoknál azonban sok ilyen formáns van.

Az F2 nem mozog a hangkapcsolatban. Hasonló keresést folytattunk le az 
F2 vonatkoztatásában 10 Hz-es küszöbértékkel (6 . táblázat). Itt szám szerint is 
kevesebb az adat, mint az F,-nél volt, valamint a hangok eloszlása is más.

Az Fj és az F2 sem mozog a hangkapcsolatban. Hasonló keresést folyta
tunk le az Fi és F2 együttes vonatkoztatásában 5, illetve 10 Hz-es küszöbér
tékkel. Mindössze egyetlen hangkapcsoltban áll elő ez a helyzet ([tsij]), női 
ejtésben. Az Fi = 360 Hz, az F2 = 2550 Hz-hez közeli mindhárom mérési 
ponton.
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5. táblázat: A magánhangzók első formánsa nem mozog az alábbi 
hangkapcsolatokban. (A hangokat a betűjelükkel jelöltük.)

V Három hang kapcsolata Darabszám
á - 0
a haj, tat, san, lat, raf, ran 6
o, ó jós, koh, lóg, csók, roz, ros, róv, ton, jój, rozs 12

u, ú csúf, túr, zúg, lur, fur, fudzs, fin, tyúj, tyúj, tyúk, kud, kug, 
kul, kur, kus, húz, rúg, gyuj. nut, nyúz, sün, tyúk 27

Ü y  Ü gyúr, düh, műv, fűzs, tyű:, kül, zsür, dili, vül, sül, túsz, rüc 16

i, í

dij, pij, szih, cij, pit, pis, riv, rít, ríj, jiv, hív, jij, kik, szív, víz, 
kis, kiz.s, zsil, fij, biz, cir, csil, ríj, mij, fid, jim, jin, bib, bil, 
lij, ridzs, ril, jib, tisz, tiz, tik, liz, jit, fii, víg, pij, szih, riv, jiv, 
hív, jij, kik, szív, víz, kis, kizs, zsil, fij, biz, cir, csil, ríj, mii, 
min, szíj, szir, vit, kív, dip, gij, nyit, sít, gyík, zij

134

é dém, dzsév, cséb, kén, déj, zseb, lék, lés, léz, ség. kész. kéz, 
lédz, léc, lég, lék, cél, véz, vész, nép, vét, séf, jét, lés, vék 32

ö, ö főh, gősz, főj, dős, rőf. szol 9
e - 0

6 . táblázat: A magánhangzók második formánsa nem mozog az alábbi 
hangkapcsolatokban. (A hangokat a betűjelükkel jelöltük.)

V Három hang kapcsolata Darabszám
á Ián, rúzs, kál, lám, tár, rác, zár, lá]>, rúd, tán 11
a lap, ban, bar, lak, kai, han, kain, lat, vág, lám 13
o, ó rod, kom, fog, roz, sz.oc 6
Uy ll Rum 1
fi, ü ziis 1

i, í cij, bil szih, rij, mij 8
é kéty 1
ö, ö növ, töt, mar, lör 5
e len, ter, fel, rec, szer, ver, ces, jen, fes, per, rek, szem, cer, lek 22

Az utóbbi három vizsgálat eredményeit beszédtechnológiái kutatásoknál 
jól lehet alkalmazni, ugyanis fontos információ lehet, hogy mely hangkör
nyezetekben lesz állandó értékű egy formáns. Hasonlóan fontos lehet ez az 
információ a koartikulációs folyamatokat vizsgáló beszédkutató számára is.

Összefoglalás
A bemutatott formánsadatbázis hatékonyan, gyorsan, rugalmasan használ

ható a beszédkutatásban és az oktatásban. Nem tekinthető reprezentatívnak, 
mivel csak két beszélő hangjából tartalmaz adatokat. Sok beszélő hangjából
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származtatott hasonló adatbázis elkészítése a közeljövőben nem várható. 
Mindezek tükrében úgy látjuk, hogy hasznos adathalmaz a magánhangzók 
tanulmányozására. A lekérdezési módok szinte korlátlan lehetőségeket bizto
sítanak a formánsadatok csoportosítására, összehasonlítására, statisztikai 
vizsgálatára. A formánsokkal kapcsolatos tendenciák mérésére nincs szükség 
munkaigényes előkészítő és elemző munkára. Ilyen vonatkozásban sok új ku
tatási lehetőség nyílik meg a szakemberek számára. A jövőben tervezzük az 
adatbázis bővítését, hogy a hangkömyezeti vizsgálati kör bővüljön.
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