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Kivonat 
Kutatási célkitűzésem, hogy a csecsemősírások feldolgozása és orvosi célú elemzése 

terén új eredményeket mutassak fel a digitális jelfeldolgozási technológiák alkalmazásá-

val, valamint más kutatócsoportok analóg technikákkal elért eredményeit igazoljam, 

pontosítsam, vagy megcáfoljam a módszerek digitális reprodukálásával. Doktori érteke-

zésem gerincét három műszaki (2-4.) és egy orvosi-műszaki (5.) témájú fejezet alkotja. 

A 2. fejezetben az automatikus sírásdetektálás témakörét tárgyalom. Bemutatom, 

hogy miért szükséges a sírásdetektálás esetén speciális módszereket alkalmazni. Megal-

kottam a Kiterjesztett Harmonikus Spektrumszorzat módszerét, mellyel egy adott jel 

spektrális tartalmának osztályozását tudom megvalósítani. Ennek alkalmazásával létre-

hoztam egy kifejezetten csecsemősírások detektálására szolgáló automatikus módszert. 

A 3. fejezetben bemutatom a Simított Spektrum Módszert, ami egy nagy pontosságú el-

járás a csecsemősírások és általánosítva a harmonikus jelek alapfrekvenciájának meghatá-

rozására. Az SSM detektálási hibája egy nagyságrenddel kisebb, mint a spektrum frek-

venciafelbontásából eredő detektálási hiba. 

A 4. fejezetben a csecsemősírás egyik fontos jellemzőjével, a dallammal foglalko-

zom. Fontosnak tartom, hogy a jövőbeni síráselemző kutatások a sírások dallamát is 

vizsgálják. A dallamok ábrázolására bevezettem az Ötvonalas Módszert, a dallamok alakjá-

nak részletes feltérképezésére új dallamkategorizáló módszert hoztam létre. 

Az 5. fejezetben a sírás és a nagyothallás kapcsolatát vizsgálom. Nagyothalló és ép 

hallású csecsemők sírását hasonlítottam össze a szegmenshossz, az alapfrekvencia és a 

dallamkategória elemzésével. Az összehasonlítások alapján kijelenthető, hogy a vizsgált 

sírásparaméterek között nincsen olyan, amely figyelembevételével egyértelműen megha-

tározható lenne a nagyothallás. 
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Abstract 
The aim of my research is to obtain new results in the field of the biomedical analysis of 

the infant cries by using digital signal processing technologies and to verify, correct or 

deny other former teams’ results by reproducing digitally their analog methods. There 

are three main technical chapters (2-4.) and a biomedical one (5.) in my Ph.D. Thesis. 

Chapter 2 is dealing with cry detection. It is shown why it is necessary to apply spe-

cial methods to detect voiced cry sounds. I’ve created the Extended Harmonic Product Spec-

trum method to classify the spectral structure of a given signal. Based on this new 

method I’ve developed an automatic system to detect voiced cry sounds in any kind of 

recording. 

In Chapter 3 I present the Smoothed Spectrum Method for fundamental frequency de-

tection with high accuracy in case of infant cries or harmonic signals in general. The 

detection error of the SSM is much less than it could be derived from the resolution of a 

digital spectrum. 

The melody analysis of the infant cry is introduced in Chapter 4 I recommend to fu-

ture research teams to treat with the melodies as well. I’ve created the Five Line Method 

for visualizing the melodies and a new classification system for the melody shapes. 

In Chapter 5 I investigate the connection of crying and hard of hearing. I’ve com-

pared the cries of hard of hearing and healthy infants regarding the duration, the fun-

damental frequency and the shape of the melody. According to the results obtained it 

can be stated that none of the tested attributes of crying could be applicable to identify 

hard of hearing. 
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Rövidítések jegyzéke 
ANOVA Analysis of Variance (Variancia Analízis) 

ASAD Automatic Speech Activity Detection (Automatikus Beszéd-
aktivitási-detektálás) 

BERA Brainstem Evoked Response Audiometry (Agytörzsi Kiváltott Vá-
lasz Audiometria) 

DAT Digital Audio Tape (Digitális Hangszalag) 

DSP Digital Signal Processing (Digitális Jelfeldolgozás) 

EHPS Extended Harmonic Product Spectrum (Kiterjesztett Harmonikus 
Spektrumszorzat) 

F0 Fundamental Frequency (Alapfrekvencia) 

FFT Fast Fourier Transform (Gyors Fourier Transzformáció) 

FLM Five Line Method (Ötvonalas Módszer) 

Fs Sampling Frequency (Mintavételi Frekvencia) 

HPS Harmonic Product Spectrum (Harmonikus Spektrumszorzat) 

LPC Linear Predictive Coding (Lineáris Predikciós Kódolás) 

NIPS Neonatal Infant Pain Scale (Újszülött Fájdalomskála) 

OAE Otoacustic Emission (Otoakusztikus Emisszió) 

PR Pattern Recognition (Alakfelismerés) 

PS Power Spectrum (Energiaspektrum) 

SS Sound Spectrography (Hangspektroszkópia) 

SSM Smoothed Spectrum Method (Simított Spektrum Módszer) 

STE Short-Time Energy Function (Rövididejű Energiafüggvény) 

VAD Voice Activity Detection (Hangaktivitás-detektálás) 

ZCR Zero Crossing Rate (Nullátmenetek Száma) 
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Előszó 
2001 nyarán, másodéves villamosmérnökként kerültem kapcsolatba a csecsemősírások 

elemzésével. A BME Irányítástechnika és Informatika Tanszéke és a Budapesti Heim Pál Gyer-

mekkórház közös kutatási projektjének fő célkitűzése a nagyothalló és az ép hallású cse-

csemők sírása közti különbségek megkeresése volt. 

A kutatást, köszönhetően számos hazai előzménynek, Farkas Zsolt főorvos hívta élet-

re. A Műegyetemről Benyó Zoltán és Illényi András professzorokkal hárman alkottuk a 

kutatócsoport műszaki részét. Zenei-műszaki-orvosi érdeklődési területeimhez nagyon 

jól illeszkedett a kutatási téma, ezért igen nagy intenzitással vágtam bele a kutatásba, s 

immáron nyolcadik éve foglalkozom a csecsemősírások elemzésével. 

Kutatási eredményeimmel 2002-ben és 2003-ban indultam a Tudományos Diákköri 

Konferencián, a 2002-es I. helyezést követően 2003-ban, Debrecenben az Országos TDK-n 

Különdíjat kaptam. Munkám egyik legfontosabb elismerését 2003-ban kaptam Amszter-

damban, amikor a Nemzetközi Politzer Társaság nekem ítélte a Politzer Díjat. A síráselemzés 

algoritmizálásával kapcsolatban 2004-ben szabadalmi bejelentést tettünk. 2004-ben le-

diplomáztam, és elkezdtem a doktori képzést, folytatva a már 3 éve tartó kutatást. Ad-

digra már világossá vált, hogy a csecsemősírások elemzésében számos fogalom, eljárás 

hiányzik vagy nem egyértelmű, ezért innentől kezdve a kutatási munkámban nagy hang-

súlyt kaptak a létező síráselemző módszerek felelevenítése, korábbi kutatócsoportok 

eredményeinek reprodukálása és ellenőrzése, ill. új jelfeldolgozó algoritmusok kidolgozá-

sa is. Ez természetesen kevesebb látványos eredményt hozott magával, mint az előző 

évek, így olykor nézeteltérések támadtak a kutatócsoporton belül. Ezzel kapcsolatban 

elnézést kérek mindenkitől, akit akarva-akaratlanul megbántottam. Még ha nem is sike-

rült kézzel fogható különbségeket találni a nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírása 
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között, a megalkotott új algoritmusok, eljárások és a kapott eredmények megalapozzák a 

kutatás folytatását. 

A kutatási témát az ETT (Az életminőség javítása érdekében a csecsemők halláskárosodásának 

felismeré-sére szolgáló orvos-informatikai kutatások, 2003-2005/089) és az OTKA (Biológiai jelek 

információjának diagnosztikai célú kutatása rendszerelméleti közelítéssel, 2003-2006/T042990) 

támogatták, segítségüket ezúton is köszönöm. 

Köszönöm kollégáimnak az Orvosi Informatika Laboratórium-ból Kovács Leventének, Szil-

ágyi Lászlónak, Fördős Gergelynek és még sokaknak, hogy a közös feladatok, éjszakába nyú-

ló pályázatírások, valamint a kutatási munka hol nehezebb, hol könnyebb pillanataiban 

együtt dolgozhattunk. 

Köszönöm mindazon orvosok segítségét, munkáját, akik a kutatással kapcsolatba ke-

rültek: elsősorban Farkas Zsolt és Katona Gábor főorvos uraknak és kollégáiknak a Heim 

Pál Gyermekkórházból, valamint Szabó Zsolt főorvos úrnak és kollégáinak a Miskolci Megyei 

Kórházból. Külön köszönetet szeretnék mondani Hirschberg Jenő professzor úrnak, Jenő 

bátyámnak, a konzultációkért, jótanácsokért, és a 2008 őszén megjelent közös könyvün-

kért. 

A témavezetőmnek, Benyó Zoltán professzor úrnak, és az egyetemi konzulensemnek, 

Illényi András professzor úrnak, szeretném megköszönni az elmúlt nyolc évben nyújtott 

hatalmas szakmai és emberi támogatását. 

Végezetül, szeretném megköszönni feleségem támogatását, kitartását és szeretetét, 

amely nélkül ez a munka biztosan nem készült volna el. 

 

 

 Várallyay György Iván 

 Budapest, 2009. június 4. 
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1. FEJEZET  
Általános bevezető 
Napjainkban a digitális jelfeldolgozás (Digital Signal Processing – DSP) robbanásszerű fej-

lődését éljük: az orvostechnikában egyre gyakrabban alkalmaznak digitális jelfeldolgozó 

módszereket (pl. EKG jelelemzés, képtömörítés, beszédfelismerés), a hallókészülék-ipar 

nagy hatékonyságú, adaptív algoritmusai (pl. zajkezelés, gerjedésgátlás, 

környezetmegfigyelés) már az ép hallású emberek hallásképességét is képesek túlszár-

nyalni [3], [4]. Az analóg jelfeldolgozás fejlett szintjéből kiindulva, és az informatika fej-

lődését kihasználva a DSP technológiák az elmúlt egy-két évtizedben gyökeresen meg-

változatták a világot. 

Bár a digitális jelfeldolgozás új szakterületek megjelenését is magával hozta, mindezek 

ellenére mégsem váltotta fel (részben vagy egészben) az analóg technikákat minden terü-

leten. Olyan speciális kutatási területeken, mint amilyen a csecsemősírások elemzése, 

még nem forrottak ki a digitális jelfeldolgozás technikái, ezért az alkalmazott eljárások 

(és kutatási eredmények) egy része továbbra is analóg maradt, míg másik részük társterü-

letek (pl. beszédfeldolgozás) digitális módszereiből vesz kölcsön. 

Kutatási célkitűzésem, hogy a csecsemősírások feldolgozása és orvosi célú 

elemzése terén új eredményeket mutassak fel a DSP technológiák alkalmazásá-

val, valamint más kutatócsoportok analóg technikákkal elért eredményeit igazol-

jam, pontosítsam, vagy megcáfoljam a módszerek digitális reprodukálásával. 
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1. FEJEZET ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 2 

1.1 A csecsemősírás elemzésének története 

Másfél évszázaddal ezelőtt a kutatók a sírások meghallgatásából, és a síró csecsemők 

mozgásainak tanulmányozásából vonták le következtetéseiket. 1838-ban Gardiner [27] a 

csecsemősírások dallamának zenei kottázásával próbálta rögzíteni a megfigyelt hangokat, 

míg 1872-ben Darwin [14] főként a sírások érzelmi oldalával foglalkozott (lásd 1.1. ábra). 

 

 

1.1. ábra. Darwin „The expressions of the emotions in man and animals” könyvének címoldala és a sírás különbö-

ző megjelenési formáit illusztráló fényképsorozata 1872-ből. 

Az első csecsemősírás-hangfelvételek Flatau és Gutzmann nevéhez fűződnek, 1906-

ból: Edison 1878-ban szabadalmaztatott viaszhengeres fonográfját használták a sírások 

rögzítéséhez, hogy azt követően megfigyelhessék a sírás akusztikus jellegzetességeit [24]. 

Ettől az időtől kezdve a legtöbb síráselemzéssel foglalkozó kutatócsoport hangfelvéte-

leket készített a síró csecsemőkről. A felvételek többszöri visszahallgatásával a sírási 

hangok pontosabb jellemzésére nyílt lehetőség. Az utóbbi 30 évben alkalmazott hang-

felvételi technikákkal bővebben a 2.1.1 alfejezetben fogok foglalkozni. 

A hangfelvételi módszerek megjelenése után, a síráselemzés következő mérföldkövé-

nek az elemző eszközök megjelenése tekinthető. Az analóg elemző eszközök főként a 

 



1. FEJEZET ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 3 

felvett hangok vizuális reprezentálását valósítják meg, míg a digitális eszközök a vizualizá-

lás mellett, matematikai és statisztikai módszerekkel kiegészülve lényegesen több infor-

mációt biztosítanak analóg elődeiknél. 

A síráselemzésben több évtizeden keresztül nagy népszerűségnek örvendő elemző 

eszköz a spektrogram volt (lásd 1.2. ábra), mely egyszerre ábrázolja a hangot az idő- és a 

frekvenciatartományban. Például Hirschberg és Szende 1982-es, kóros csecsemőhangokkal 

foglalkozó könyvében mintegy 100 hangfelvétel spektrogramját tette közzé [32], 

Michelsson és Michelsson 1999-ben még mindig spektrogramos elemzések eredményét mu-

tatta be [50]. Míg az analóg világban a spektrogramot tipikusan sáváteresztő szűrők fel-

használásával lehetett megkapni, napjainkban a rövididejű Fourier-transzformáció (Short 

Time Fourier Transform – STFT) alkalmazásával létrehozott spektrogramok továbbra is 

számos elemzés (pl. formánselemzés a beszédfeldolgozásban) alapvető kellékei. Mind-

ezek mellett azt tapasztaltam, hogy a spektrogram nem nyújt megfelelő minőségű fel-

bontást a csecsemősírások dallamának vizsgálatához (bővebben lásd 4.1 alfejezet). 

A digitális jelfeldolgozás elterjedésével a síráselemzésben is számos digitális elemző 

eszköz jelent meg, például Robb és Cacace 1995-ben [65], Wermke csoportja 2002-ben a 

KAY Elemetrics CSL-4300 keskenysávú frekvenciaelemzését alkalmazta csecsemősírás-

felvételekre [100]. A matematikai módszerek, modellezések, parametrikus megközelíté-

sek, stb. összefoglalóan: elemző szoftverek főleg az elmúlt másfél évtizedben hódítot-

tak teret a síráselemzésben. Például Möller analitikus eljárásokat használt az alapfrekven-

cia-görbe megközelítésére 1999-ben [53], míg 2002-ben Papaeliou kutatócsoportja speciá-

lis mintafelismerő szoftverrendszerrel dolgozott [56]. 
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1.2. ábra. Egy sírásfelvétel 30 évvel ezelőtti, analóg úton létrehozott spektrogramja (felül), és ugyanazon 

hangfelvétel digitális reprezentációja (alul), források: [32] és [38]. 

A síráselemzés főbb mérföldköveinek történeti áttekintése, és az alkalmazott mód-

szerek fejlődésének bemutatása után vizsgáljuk meg, hogy az egyes kutatócsoportok 

milyen célokkal vizsgálták a csecsemők sírását. 

1.2 A síráselemzés okai 

A csecsemősírás egyszerre utal a csecsemő nemére, korára, antropológiai származására, 

súlyára, egészségi állapotára, szükségleteire és hangulatára [54]. A síráselemzés határterü-

leten áll: számos szakma (akusztikus, mérnök, foniáter, gyermek fül-orr-gégész, zenész, 

pszichológus, szociológus, stb.) kutatócsoportjai foglalkoztak már a sírási hang elemzé-

sével, értelmezésével [41], [44], [46], [58], [68], [71], [78], [101], [103], [104]. Éppen ezért 

a napvilágot látott tanulmányok sokszor egyáltalán nem találkoztak, közös folyóirat vagy 

tudományos konferencia hiányában. Munkám során elsősorban az orvosi-műszaki témá-

jú publikációkkal foglalkoztam. 
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1975-ben Makói munkacsoportja újszülöttek első felsírását hasonlította össze [47], 

[48]. A hangfelvételeket kazettás magnóval készítették, melynek visszajátszási sebességét 

változtatni lehetett 1-szeres, ½-szeres és ¼-szeres gyorsaságok között. A visszahallgatott 

sírások dallamát a kutatócsoport abszolút hallással rendelkező tagja lekottázta, módsze-

rüket hangmikroszkópiás ábrázolásmódnak nevezték (az általuk alkalmazott dallamábrázoló 

eljárás reprodukálásával és továbbfejlesztésével a 4.2 alfejezetben foglalkozom). 

Zeskind és Lester 1978-as beszámolója alapján a csecsemők felsírási hangja az azt meg-

előző szülési folyamatra is jellemző [102]. Megállapításukat megerősítette Gustafson és 

mtsai 1994-es eredménye, miszerint szülés komplikációk esetén a felsírás sokkal élesebb 

és rövidebb, az egyes sírási szakaszok közötti csendes szakasz pedig hosszabb, mint a 

normális lefolyású szülések esetén [30]. 

Hazánkban Hirschberg Jenő kutatásai hívták fel a figyelmet arra, hogy a csecsemő sírási 

hangja a csecsemő számos betegségére is utalhat. 1982-es könyvében Szende Tamás társ-

szerzővel több, mint 100 sírás, köhögés, és egyéb hangjelenség akusztikus jellegzetessé-

geit mutatta be, spektrogramokkal ábrázolva, hangokkal mellékelve [32]. Ezt követően 

számos alkalommal számolt be újabb síráskutatási eredményeiről különböző kutatócso-

portok részvételével, 1995-ben gyermekkori hangelégtelenségekről [33], 1999-ben beteg 

csecsemők sírási spektrogramjain látható különbségekről [34], 2003-ban a foniátria gya-

korlati alkalmazásáról és a hangképzés zavarainak kezeléséről [36], [37]. Az 1982-ben írt 

könyvet aktuális tartalommal kiegészítve, újabb társszerzők (köztük kutatócsoportunk 

tagjai) bevonásával az amerikai Plural Publishing kiadó ismét 2008-ban kiadta [38]. 

1995-ös munkájukban Cacace és mtsai arról számoltak be, hogy a koraszülött csecse-

mők sírása akusztikailag három hónapos korig kimutathatóan eltér a normál körülmé-

nyek között világra jött csecsemők sírásától [10]. 125 koraszülött és 25 normál körülmé-

nyek között született csecsemő sírását hasonlították össze, különös tekintettel a sírások 

időtartamára, hangkettőzésekre és hangvibrálásokra. Megfigyeléseik alapján a sírások 

időtartama szignifikánsan hozzákapcsolódik a koraszülöttek lélegeztetőkészüléken eltöl-

tött napjainak számával: a kezdeti átlagosan 1024,1 ms-os síráshossz a készülékben eltöl-

tött napok számával arányosan, naponta átlagosan 4,74 ms-mal csökken.  
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Robb és Cacace szintén 1995-ben 20 egészséges csecsemő sírásának F1, F2 és F3 jelölé-

sű formánsfrekvenciáit határozta meg a lineáris predikciós kódolás (Linear Predictive 

Coding – LPC), a hangspektrográfia (Sound Spectrography – SS) és az energiaspektrum 

(Power Spectrum – PS) módszerek alkalmazásával [65]. Variancia analízist (Analysis of 

Variance – ANOVA) alkalmazva az első formánsfrekvencia meghatározásában a három 

módszer eredményei között nem volt szignifikáns különbség, 1200 Hz körüli átlagérté-

ket kaptak. A másik két formánsfrekvencia esetében a PS módszer lényegesen nagyobb 

eredményeket adott, mint az SS ill. LPC módszerek. 

Hasonló témával foglalkozott Fort munkacsoportja is: 1996-ban a sírási hang for-

mánsfrekvenciáinak paraméteres és paraméter nélküli megközelítéséről közölt publikáci-

ót [20]. Munkájukban az emberi beszédhang formánsainak meghatározásánál alkalma-

zott klasszikus módszereket (LPC, autoregresszív, cepstrum) használtak. Rámutattak arra, 

hogy megfelelő fokszám megválasztása esetén bármely parametrikus módszer megfele-

lően robusztus a zajokra és pontos értékeket ad, de a cepstrum-elemzés komplex ábrá-

zolásmódjával áttekinthetőbb eredményeket szolgáltat. 

Gilbert és Robb 1996-ban az éhség által kiváltott sírások jellemzőit vizsgálta 4 csecse-

mőnél az élet első évében [28]. Egyéves távlatban a sírások alapfrekvenciájának meg-

emelkedését tapasztalták, melyet inkább az akaratlagos vokalizációs viselkedésmód meg-

jelenésének tulajdonítottak, mint az anatómiai vagy élettani növekedés hatásának. 

Katarina Michelsson, finn gyermekorvos nevéhez számos síráskutatással kapcsolatos 

tudományos közlemény kapcsolódik a 70-es évektől kezdve. 1996-ban közölt munkájá-

ban azt fedezte fel spektrogramos ábrázolásmóddal, hogy a születést követő néhány 

órában az anyával együtt lévő csecsemők ill. az anyától elválasztott csecsemők sírási gya-

korisága különbözik [49]. Szintén spektrogram alkalmazásával hasonlította össze az 

egészséges csecsemők és három különböző betegség (hipotireózis, asphyxia és agyhár-

tyagyulladás) jellegzetes sírását 1999-ben, hasonlóan Hirschberg és Szende munkájához 

[50]. Fájdalomsírások elemzését mutatta be 2000-ben, és hasznos szempontrendszereket 

ismertetett a sírások statisztikai elemzéséhez [67]. 2001-ben a sírások kiváltó okaival, 

valamint az azokat kísérő jellegzetességekkel foglalkozott [51]. 2002-es cikkében 1-7 

napos kor közötti csecsemők sírásának jellemzését mutatta be munkatársaival [52]. 
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Munkájukhoz 172 csecsemőtől összesen 1836 sírási hangot vettek fel. A kapott eredmé-

nyek statisztikai feldolgozását követően a sírások időtartamára 1,4 ± 0,6 s, alapfrekven-

ciájára 496 ± 95 Hz adódott. A sírások dallamának alakja tipikusan egy emelkedő-eső 

kontúrt követett, habár a dallam frekvenciaátfogása számos esetben kicsi volt. Életkor 

vagy nem tekintetében nem találtak szignifikáns különbséget a sírás paramétereinek ösz-

szehasonlításakor. 

A németek részéről Schönweiler és Möller alkalmazott modern technikákat a síráselem-

zésben és a nagyothallás kimutatásában. 1996-os cikkjeikben tanítható neurális hálót 

alkalmaztak a síró csecsemők akusztikus megzavarásának detektálásában [69], [70]. Fül-

hallgatón keresztül visszavezették a csecsemő fülébe a sírási hangot, majd időnként egy 

320 ms-os késleltetést kapcsoltak be ill. ki, hogy különbséget találjanak az ép hallású és a 

nagyothalló csecsemők között. A neurális hálóval képesek voltak az egyes csecsemők 

megkülönböztetésére a sírásai hang alapján, de nem sikerült a nagyothalló csecsemőket 

kiszűrni. 1999-es munkájukban hatalmas módszerarzenált sorakoztattak fel, többdimen-

ziós elemzéseket, és teszteket végeztek el [53]. Eredményeik alapján a sírások manuális 

kategorizálására a szülők, ápolónők, avatatlanok és fül-orr-gégészek csoportjából az ápo-

lónők véleménye volt a legegyöntetűbb, mivel ők számos csecsemővel vannak kapcso-

latban egy időben. Az ép hallású és a nagyothalló csecsemők sírásait összehasonlították 

több sírásparaméter tekintetében is, de nem találtak szignifikáns különbséget a két cse-

csemőcsoport között. 

1997-ben Furlow az újszülöttek sírását úgy értelmezte, mint egy hamisíthatatlan jelet a 

csecsemők egészségi állapotáról [23]. Széles látókörű munkájában számos korábbi ta-

nulmány fogalomtárát rendezte össze, és táblázatos formában összefoglalt egyes cse-

csemőkori betegségeket kísérő speciális hangjelenségeket, különös tekintettel a felfelé 

eltolódó alapfrekvenciára. 

Az olasz Fort és Manfredi 1998-as publikációjában a sírási hang alapfrekvenciájának 

detektálásáról, valamint a hangképzés rezonanciahelyeinek, azaz formánsfrekvenciáinak 

meghatározásáról számolt be [21]. Munkájuk célja a csecsemőkori megbetegedések korai 

kimutatása, paraméteres (autoregresszív) és paraméter nélküli (Z-transzformációval megnövelt 

felbontású cepstrum) technikák összehasonlítása mellett. 
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2000-ben könyv jelent meg Barr, Hopkins és Green szerkesztésében, mely a sírást egy-

szerre kezelte jelként, jelenségként és jelzésként [2]. A könyv egyes fejezeteiben a sírás 

különböző értelmezéseit hasonlítják össze, valamint ismertetik az egyes értelmezésekhez 

kapcsolódó tudományos eredmények aktuális állását. 

Egy másik német kutatópáros, Lind és Wermke, a sírások fejlődésével foglalkozott 

2002-ben [45], [100]. A KAY Elemetrics CSL-4300 eszközével keskenysávú spektrális 

elemzéseket végeztek, valamint analitikus eljárásokat is felhasználtak a dallamgörbe, a 

formánsok és a sírásintenzitás jellemzésére. Az ábrákkal gazdagon illusztrált munkáikban 

a sírás jellegzetességeire hívták fel a figyelmet. Időtartam alapján két síráscsoportot (rö-

videbb ill. hosszabb) hasonlítottak össze, a csoportok közötti határnak a 0,8 s-ot válasz-

tották. Megfigyeléseik alapján a rövidebb sírások átlagos alapfrekvenciája 3 hónap alatt 

420 Hz-ről 450 Hz-re emelkedett, míg a hosszabb sírások átlagos alapfrekvenciája 

400 Hz körüli értéken maradt. 

A Papaeliou nevével fémjelzett görög kutatócsoport 2002-ben spektrogramos összeha-

sonlítást végzett sírásokon az érzelmek és a kommunikációs funkciók kifejezésével kap-

csolatosan [56]. Az akusztikus jelelemzéshez speciális alakfelismerő (Pattern Recognition – 

PR) eljárásokat alkalmaztak. Az alkalmazott PR rendszer 87,34%-os hatékonysággal ész-

lelte helyesen a sírás érzelmi és kommunikációs tartalmát. 

Rothgänger a sírási hang alapfrekvenciájának és időtartamának fejlődésével foglalkozott 

2003-as tanulmányában [66]. Szerinte a sírási hang az éneklés alapja, a gügyögés pedig a 

beszédé, ezért a kezdetben közel azonos frekvenciatartományban mozgó gügyögés és 

sírás alapfrekvenciája a csecsemő fejlődésével eltávolodik egymástól. Megfigyelései sze-

rint egy bő év alatt a sírás átlagos alapfrekvenciája 450 Hz-ről 510 Hz-re, míg a gügyügés 

átlagos alapfrekvenciája 380 Hz-ről 310 Hz-re változik. Az időtartam tekintetében emel-

kedést tapasztalt mind a sírás, mind a gügyögés esetében. 

Fájdalomsírások elemzésével foglalkozott Branco munkacsoportja 2007-ben [9]. A 111 

csecsemő sírását szűk idősávon belül, 1 és 3 napos kor között vizsgálták. Negatív korre-

lációt tapasztaltak a sírási hangok alapfrekvenciája és a születési súly között, míg pozitív 

korrelációt a sírást kiváltó fájdalom nagyságának (Neonatal Infant Pain Scale – NIPS) és a 

sírásban jelenlevő köhögések között. 
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1.3 A nagyothallás és a csecsemősírás 

A gyakorlott fül számára a nagyothalló emberek általában felismerhetőek a beszédük 

alapján, mivel jellemzően tompább mássalhangzókkal beszélnek (függően hallásveszte-

ségük típusától és mértékétől). Vajon a nagyothalló csecsemők sírása is különbözi az ép 

hallású csecsemők sírásától? A 2001 óta tartó kutatás, melynek a kezdetektől fogva tagja 

vagyok, célkitűzése a nagyothalló csecsemők felismerése a sírási hang elemzéséből. A 

kutatás két fő résztvevő intézménye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Irányítástechnika és Informatika Tanszékének Orvosi Informatika Laboratóriuma, valamint a Bu-

dapesti Heim Pál Gyermekkórház Fül-Orr-Gégészeti és Bronchológiai Osztálya. 

A nagyothallás az egyik leggyakoribb érzékszervi megbetegedés (világszerte mintegy 

350 millió beteg szenved tőle). A halláskárosodás esetén eltolódik a hallásküszöb, mely-

nek referenciához viszonyított értékét dB-ben határozzák meg. A nagyothallás típusait 

tekintve három nagy csoportot különböztetnek meg: vezetéses, idegi és kevert típusú hallás-

károsodás. Vezetéses nagyothallás esetén a fülbe jutó hang által keltett mechanikai rezgé-

sek nem érik el a hallóidegeket. Ennek oka lehet a hallócsontok rossz illeszkedése, hiá-

nya, az átmeneti nagyothallást okozó középfülgyulladás, stb. Nem megfelelően funkcio-

náló szőrsejtek, hallóidegek, vagy egyéb agyi-idegi károsodás esetén beszélünk idegi eredetű 

nagyothallásról. Az előbb említett két kategória együttes megléte esetén beszélünk kevert 

típusú nagyothallásról. 

A nagyothallás okainak kutatása során kiderült, hogy a genetikai tényezők szerepe 

fontosabb, mint azt korábban gondolták [8], [73]. Fontos orvosi megállapítás, hogy a 

csecsemőkorban felismert halláskárosodás nagyobb eséllyel gyógyítható [22], [43]. A 

műtéti beavatkozással beültetett cochleáris implantátumhoz sokkal gyorsabban alkal-

mazkodik a 6-7 hónapos csecsemő szervezete, mint az idősebbeké [17]. 

Számos módszer létezik a halláskárosodás kimutatására, nagyságának mérésére. Ezek 

közül az orvoslásban a legtöbbet használtak: 

• Küszöbaudiometria. Pszichofizikai mérés. A páciens egy hangot hall és azt kell visz-

szajeleznie. Szükséges hozzá: funkcionálisan ép hallórendszer, éber állapot és 

együttműködési készség. A hallásküszöböt a különféle frekvenciákon még éppen 

hallható intenzitásértékek alkotják.  
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• Impedancia mérés. Az akusztikus impedancia mérés két részből áll: a timpanometria 

és a stapediuszreflex mérése [19]. A timpanometria célja a középfül funkciójának 

megítélése. A stapediuszreflex mérése a belső fülről, a hallóideg károsodásáról, 

az agytörzsi károsodásról, valamint a faciális működésről ad tájékoztatást. Mind-

kettő rövid és olcsó objektív vizsgálat. 

• Agytörzsi kiváltott válasz (Brainstem Evoked Response Audiometry – BERA). Mérésé-

hez általában 30 perc szükséges, amely idő alatt a páciens fekszik, illetve alszik. A 

vizsgálat során 3 elektródot helyeznek a betegre. 80 dB-lel kezdve hangimpulzu-

sokat bocsátanak a fülbe, majd ezt csökkentik 20 dB-enként egészen 20 dB-ig. 

Az első 15 ms alatt nyert görbét elemzik, mely a hallóidegről és az agytörzs alsó 

részéről ad fontos információt. A komponensek alakjából, látenciájából a káro-

sodás helyére lehet következtetni [16]. Ahhoz, hogy a kapott görbe értékelhető 

legyen, minimum 2048 mintát kell rögzíteni mérésenként az átlagoláshoz [39]. 

• Otoakusztikus emisszió (Otoacustic Emission – OAE). Az otoakusztikus emisszió a 

külső szőrsejtek aktív működése során keletkező, igen kis intenzitású hangjelen-

ség, amely retrográd, az ép hallócsontláncon és dobhártyán át a hallójáratba ve-

tődik, ahol azt mérni lehet. Az OAE mérés előnye, hogy mérsékelt zajban is kivi-

telezhető, nem kell a páciens közreműködése, küszöb-meghatározás is mérhető 

vele, tetszőlegesen ismételhető, fájdalommentes, veszélytelen, újszülöttek hallá-

sának objektív vizsgálatára alkalmazzák. A külső szőrsejteket károsító folyama-

tok jól nyomon követhetők az OAE változásában. Egy ausztrál kutatócsoport 

eredményei alapján az OAE hatékonysága koraszülöttek esetében elérheti az 50%-

ot is [62], pedig e csoporton belül a nagyothallás valószínűsége nagyobb. 

Az emberi hangképző rendszerben a hallószervnek visszacsatoló szerepe van, mely el-

engedhetetlen a beszédkészség elsajátítása során. Halláskárosodás esetén ez a visszacsa-

tolás részben vagy egészben sérül, ezáltal a létrehozott hangot (beszéd, ének, sírás, stb.) a 

nagyothallók nem tudják megfelelően kontrollálni [19], [35], [39], [59]. A jelenleg létező, 

kooperativitást nem igénylő, objektív hallásvizsgálati módszerek csak az emberi halló-

lánc egy szakaszának működőképességét képesek vizsgálni, míg egy visszacsatoláson 
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és a sírási hang elemzésén alapuló eljárás a teljes hallólánc funkciójáról adna informá-

ciót. 

Az előző alfejezetben bemutatott irodalmi áttekintésből is kiderül, hogy a csecsemő-

sírások elemzésének egy része jelenleg is analóg módszereken és eredményeken nyug-

szik. Még nem alakultak ki a síráselemzés általános eljárásai, fogalmai, ezért a fenti célki-

tűzés mellett munkám egy jelentős részében a síráselemzés fogalomtárának kiépítésével, 

automatizálható algoritmusainak kidolgozásával foglalkoztam. A digitális jelfeldolgozás 

adta új eszközök korábbi kutatócsoportok szubjektív módszereinek objektív reproduká-

lását és új elemzések elvégzését teszik lehetővé. 

1.4 A doktori értekezés felépítése 

Doktori értekezésem 4 fő fejezetből áll, melyek az elmúlt nyolc évem kutatómunkájának 

fontosabb eredményeit mutatják be:  

• 2. Fejezet: Az automatikus sírásdetektálás (13. old.)  

• 3. Fejezet: Simított Spektrum Módszer – Smoothed Spectrum Method (43. old.) 

• 4. Fejezet: A csecsemősírás dallama (57. old.) 

• 5. Fejezet: A csecsemősírás és a nagyothallás kapcsolata (77. old.) 

Minden fejezet irodalmi áttekintéssel kezdődik, mely a kapcsolódó publikációkat fog-

lalja össze. Ahol lehetséges, kitérek a megalkotott új módszerek, eljárások alkalmazására 

is. 

A 2. Fejezetben azzal foglalkozom, hogy egy adott hangfelvételből miként határozha-

tóak meg automatikusan a benne található sírási hangok kezdő- és végpontjai. Mivel a 

sírási hang számos sajátossággal rendelkezik, új eljárást dolgoztam ki, mely mind energia-

tartalom, mind spektrális tartalom alapján jó hatékonysággal megtalálja a sírási hangokat 

egy-egy hangfelvételben. 

A 3. Fejezetben egy nagy pontosságú alapfrekvencia-detektáló eljárást, a Simított 

Spektrum Módszerét ismertetem. A nem ideális hangfelvételi körülmények miatt a cse-

csemősírások spektrumában gyakran előfordulnak zavaró jelek, vagy olyan erős zajok, 

melyek az alapfrekvencia intenzitásánál nagyobbak. A sírás sajátosságait kihasználva a 
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létrehozott módszer nagy hatékonysággal és pontossággal határozza meg az imént emlí-

tett példák esetén is a sírás alapfrekvenciáját. 

A 4. Fejezet egy mások által ritkán vizsgált, de nagyon jellegzetes sírástulajdonsággal 

foglalkozik: a sírások dallamával. Módszereket mutatok be a sírásdallamok áttekinthető 

ábrázolására, paraméteres megközelítésére, tömörítésére, és a tévesen detektált dallam-

komponensek kijavítására. A dallamok alakjának kategorizálására új szempontrendszert 

dolgoztam ki, mely alapján meghatároztam a leggyakoribb dallamkategóriákat, és megfi-

gyeltem a dallamok fejlődését. 

Az 5. Fejezet a megelőző fejezetekben bevezetett fogalmak és módszerek felhaszná-

lásával összehasonlító elemzéseket ismertet nagyothalló és ép hallású csecsemők cso-

portjai között. Bemutatom egy általános síráselemzési eljárás menetét, mely tisztán digi-

tális jelfeldolgozási eszközök felhasználásával a sírási hang számtalan paraméterének 

meghatározását teszi lehetővé. 

A 4 fő fejezetet követően Kitekintés és Összefoglalás következnek, melyeket a Tézispon-

tok követnek. Végül a tézisekhez kapcsolódó saját publikációk és Irodalomjegyzék zárják az 

értekezést. 

 

 



 

2. FEJEZET  
Az automatikus sírásdetektálás 
Egy sírás hangfelvételében nem csak sírási hangok találhatóak. Például a csecsemő a 

sírások között levegőt vesz, hosszabb-rövidebb szüneteket tart. Eközben a háttérzajok 

jobban behallatszódnak a felvételbe. A felvételi eszköznek is lehet saját zaja. A levegővé-

tel lehet csendes, de hallható is. Megelőzheti közvetlenül a sírást, vagy következhet utána 

is. A sírás lehet hosszan kitartott, rövidebb, vagy akár zokogásszerűen szaggatott. A sírás 

hangja lehet magas vagy mély, fátyolos, nazális, éles, tompa, stb. Még nagyon sok jellem-

zőt fel lehetne sorolni a sírási hanggal kapcsolatosan. 

Egy egyperces felvételben általában 8-10 sírási hang figyelhető meg. Sírásdetektálásnak 

nevezzük azt a műveletet, amikor egy sírás hangfelvételéből ezek a tényleges sírási han-

gok kiválasztásra kerülnek. Mivel a sírásnak igen sok típusa, változata létezik, és a hang-

felvételben számos zavaró hangjelenség (háttérzajok, levegővétel hangja, stb.) benne 

lehet, a sírásdetektálás műveletét eddig majdnem minden kutatócsoport manuálisan 

végezte [1], [11], [40], [47], [48], [72]. Hiába léteznek az ún. Voice Activity Detection (VAD) 

vagy Automatic Speech Activity Detection (ASAD) módszerek, ezek csak tipikus hangjelek 

(pl. beszéd) esetében működnek jól [105]. 

Ebben a fejezetben előbb a csecsemősírás hangfelvételi technikáinak bemutatásával, a 

sírási hang kialakulásával és akusztikai tulajdonságaival foglalkozom, majd ezeket köve-

tően olyan módszereket mutatok be és hasonlítok össze, melyek lehetővé teszik a nagy 

hatékonyságú és objektív sírásdetektálás megvalósítását.  

13 
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2.1 Bevezető 

2.1.1. Hangfelvételi technikák 

A megválasztott hangfelvételi technika alapvetően meghatározza, hogy később milyen 

típusú elemzések végezhetőek el a felvételeken. Például egy jeltömörítést alkalmazó mo-

biltelefon felvétele visszaadja a sírás időtartománybeli tulajdonságait (pl. síráshossz, sí-

rásgyakoriság), de a frekvenciatartományban csak korlátozott mértékben használható: az 

alapfrekvencia még meghatározható a felvételekből, viszont az egyéb spektrális tartalom 

(pl. formánsstruktúra) sérül a tömörítés miatt. A felvételi eszközök további technikai 

jellemzői – a jeltömörítés kérdésköre mellett – a sávszélesség, a mikrofon átviteli karak-

terisztikája, az adattárolási mód és a digitalizálás lehetősége. Felhasználhatóság tekinteté-

ben további szempontok az egyszerű kezelhetőség, a mobilitás, és esetenként az azonna-

li visszahallgathatóság. 

A technika fejlődésével párhuzamosan, a síráselemző kutatásokban alkalmazott hang-

felvételi eszközökben is jelentős változások történtek. Makói és mtsai 25-30 évvel ezelőtt 

kazettás magnóval rögzítették az újszülöttek sírását [47]. A technika adta csökkenthető 

lejátszási sebességet használták fel a sírás kétszeres ill. négyszeres lassítására, s eközben 

történő megfigyelésére. Szintén ez idő tájt Hirschberg orsós magnetofonnal gyűjtötte fel-

vételeit több, mint 100 különböző betegségekkel rendelkező csecsemőtől és gyermektől 

[32]. Bár a hangminőség messze nem a legjobb, az egyes betegségekhez kötődő hangje-

lenségek megismerhetőek és összehasonlíthatóak, ezért a felvételeket azóta digitalizálták, 

és az előbb említett összefoglaló művet, aktualizált tartalommal kiegészítve 2008-ban, az 

USA-ban újra kiadták [38]. Cacace és mtsai 1995-ben már professzionális kazettás magnó-

val (Marantz PMD 360) készítették a hangfelvételeket [10]. Wermke csoportja 2002-ben 

egy Sony TCD-D3 típusú DAT-magnóval (Digital Audio Tape) rögzítette a sírásokat, mely 

köztudottan nagyon jó minőségű, tömörítésmentes felvételeket készít, és a felvett han-

got digitálisan tárolja [100]. 2007-ben Branco kutatócsoportja egy Sony MZ-NH7000 

típusú minidisk-felvevőt használt az újszülöttek fájdalomsírásainak felvételére [8]. A 

minidisk-felvevők a zenei élmény fokozására megőrzik a nagy sávszélességet, és kisebb 

mértékű (pl. ATRAC kódolás) tömörítést végeznek. Velük szemben a digitális diktafo-
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nok általában hosszú (8-10 órás) felvételi kapacitással rendelkeznek és a felvett beszédjel 

hiteles visszaadására hivatottak, így működésük egy korlátozott frekvenciatartományon 

és erős jeltömörítésen alapul. Ezt nem vette figyelembe egy mexikói kutatócsoport, 

amely több cikkében is egy Sony ICD-67 típusú digitális diktafont használt a sírások kife-

jezett spektrális vizsgálatára [25], [26], [63], [64]. 

Kutatásaim során számos hangfelvételi technikát kipróbáltam: minidisk-felvevőt (So-

ny MZ-R55), digitális videokamerát (Sony DCR-TRV25), digitális diktafont (Sony ICD-

P28) valamint egy MATLAB alatt futó, saját készítésű csecsemősírás-felvevő szoftvert 

(Crydatabase 2.1.4) különböző típusú mikrofonokkal (SONY ECM-MS907, AKG D55S). 

Ez a szoftver egyben a csecsemők adatait, betegségeit is eltárolta, és lehetőséget biztosí-

tott a felvételek visszahallgatására és minőségének ellenőrzésére [90]. Újabban a mobilte-

lefonos hangfelvétel lehetőségeit is teszteltük, mely az erős jeltömörítés miatt a spektrális 

tartalom rekonstruálására eddigi tapasztalataink szerint nem alkalmas. A videokamerára 

az egyszerű kezelhetőség miatt esett a választás: a különböző kórházakban készített 

hangfelvételeknél a kutatásba bevont orvosok néhány instrukció után el is kezdhették a 

felvételek készítését. A legtöbb esetben a felvételi helyszín nem volt ideális, így a felvéte-

lekben gyakran megfigyelhetőek a háttérzajok. A hangfelvételi eszközök és környezetek 

sokfélesége különböző, egymástól eltérő minőségű hangfelvételeket eredményeztek (lásd 

2.1. ábra). A hangfelvételek digitalizálását PC hangkártyával végeztem, az alkalmazott 

mintavételi frekvencia (Fs) 44,1 kHz volt. Mivel a digitális videokamera ettől eltérő, 

48 kHz-es mintavételezéssel dolgozott, ezeket a felvételeket meghagytam az eredeti 

formájukban. Minden digitalizált sírásfelvételt tömörítésmentes wav formátumban, a 

csecsemők adatait adatbázisban tároltam. Az elemzés során beépített MATLAB-os utasí-

tásokkal tudtam mindezekhez hozzáférni. 
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2.1. ábra. Részletek különböző sírásfelvételekből az eltérő felvételi technikák, és hangkörnyezetek bemuta-

tására. 

2.1.2. A sírási hang kialakulása 

A sírás az emberi hangképző-rendszerrel (lásd 2.2. ábra) létrehozott komplex hangter-

mék [20], mely az alábbi fő komponensekből tevődik össze: zöngehang, rezonanciák, és 

sugárzási karakterisztika. A zöngehangot a tüdőből kiáramló levegő által rezgésbe hozott 

hangszalagok hozzák létre. A légcső változó keresztmetszete, a száj-, orr-, garat-, stb. 

üregek egyes frekvenciákon csillapítanak, másokon pedig erősítenek; ezen hatások ösz-

szességét hívjuk rezonanciának. Amerikai kutatók mágneses magrezonanciás képalkotással 

(MRI) vizsgálták a légcső váltakozó keresztmetszetét hangképzés közben, majd a kapott 

eredmények alapján modellezték ezt a csövet. A kutatók a hangút egyes szakaszain (gége, 

gégefedő, garat, száj, ajkak), ugyanazon hangzó ismételt kimondatása közben, eltérő 

keresztmetszeti értékeket kaptak férfiaknál és nőknél [77]. A sugárzási karakterisztika a 

magasabb frekvenciákon egyenletes mértékben erősödést idéz elő [29]. E három kom-

ponens együttes hatásának eredménye a kialakuló hang, melynek három általános jellem-

zője a hangmagasság, a hangerő és a hangszín. A hangmagasságot a hangszalagok feszítettsé-

ge, a hangerőt a tüdőből kiáramló levegő sebessége, míg a hangszínt a rezonanciák (pl. 

garatüreg, szájüreg) és a szájüregen ill. orrüregen át történő kisugárzás karakterisztikája 

határozzák meg. 
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2.2. ábra. Az emberi hangképző rendszer sematikus rajza, és a létrehozott hang színképének bemutatása 

Gordos nyomán [29]. 

2.1.3. A sírási hang frekvenciái 

A létrejött hang harmonikus, azaz tartalmazza a hangmagasságot jellemző alapfrekven-

ciát és annak egész számú többszöröseit. Az alapfrekvencia (F0) a harmonikus színképsor 

legkisebb frekvenciájú komponense (lásd 2.3. ábra). 
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2.3. ábra. Az alapfrekvencia (F0≈375 Hz) bemutatása egy sírásjel rövid részletének spektrumában. 

Az ily módon létrejött emberi hang alaphangtartománya az alábbiak szerint változik: 

• Beszédhang esetén az alapfrekvencia alsó határa kb. 90 Hz (mély férfihang), a felső 

pedig 330 Hz (magas női hang). 

• Énekhang esetén a határok 85 és 1000 Hz (basszus: 85-320 Hz, tenor: 130-450 Hz, 

alt: 170-640 Hz, szoprán: 250-1000 Hz). 

• A csecsemősírás alapfrekvenciája, saját eredmények és más kutatócsoportok beszá-

molói alapján is 250-700 Hz között található [3], [23], [50], [95]. Ez az intervallum 

hozzávetőlegesen az alt énekhang tartományának felel meg. 

Az alapfrekvencia értéke mellett a harmonikus spektrum másik fontos tulajdonsága a 

felharmonikusok amplitúdóviszonyaiban rejlik. Mivel a zöngehang spektrumát rezonan-

ciahelyek (ún. formánsok) módosítják, lesznek olyan felharmonikusok, melyeknek na-

gyobb, míg másoknak kisebb vagy nulla az amplitúdója: ez adja a beszéd (de hasonlóan 

az ének, vagy éppen a csecsemősírás) különböző hangzóit [57]. Egy-egy hangzóhoz hozzá 

lehet rendelni tipikus formánsfrekvenciákat (F1, F2, F3), például egy 8 éves fiú és egy 25 

éves nő kimondott „e” beszédhangjában egyaránt kiemelés tapasztalható kb. 1000 Hz-ig, 
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majd két kisebb kiemelés következik kb. 2000 Hz körül és kb. 2500-3000 Hz között (2.4. 

ábra). A két beszédjel alapfrekvenciája jelentősen eltér, de a formánsfrekvenciáik hason-

lóak. Általában azonban nagyobb különbségek is tapasztalhatóak a formánsfrekvenciák-

ban férfiak, nők és gyermekek beszédhangjai között. 
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2.4. ábra. Egy 8 éves fiú és egy 25 éves nő kimondott „e” beszédhangjának spektruma. 

A csecsemők sajátos anatómiai felépítéséből (a légút rövidsége, eltérő rezonanciahe-

lyek, stb.) eredően a sírások formánsfrekvenciái a beszédhangok ismert értékeitől külön-

böznek [20], [21], [65], [100]. Tapasztalataim szerint a csecsemősírások felharmonikusai 

akár 8000-10000 Hz felső frekvenciakorlátig is megfigyelhetőek a spektrumban, termé-

szetesen a magasabb frekvenciákon már csak kis amplitúdóval. Ezt a megfigyelést az 

alapfrekvencia detektálásánál figyelembe lehet venni, lásd 3. Fejezet. 

2.1.4. Teljes sírás, sírásszegmens, sírásablak 

Mivel a kutatásnak egészségügyi intézmények is résztvevői, és a csecsemők sírásának 

hangfelvételét általában a szakrendelési folyamatba kellett belefoglalni, ezért a felvételek 
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készítésének akusztikai környezete gyakran volt nem megfelelő, sokszor zaj- és zavarfor-

rások jele adódott a síráshoz. Azon hangjelek tekinthetők zajforrásnak, melyek nem a 

hasznos hangforrásból (jelen esetben a síró csecsemőtől) származnak. Ilyenek lehetnek 

az orvosi eszközök csörgése, a párbeszéd az orvos és a szülő között, a teremben ketyegő 

óra, a kívülről behallatszódó háttérhangok, a szülő csecsemőt nyugtató hangja, a felvételt 

készítő ember ruhasuhogása, a felvételi eszköz megszorongatása, stb. Maga a csecsemő 

is kiadhat olyan hangokat, melyek a síráselemzésben nem használhatóak, ilyen zavaró jel 

például a hangos levegővétel, a köhögés, és ide sorolható még a hasznos sírásjelek kö-

zött található szünetek is [79], [80]. A „tiszta sírás” azon része a teljes sírásjelnek, amely 

ténylegesen hangképzéssel jön létre, amelyeknek dallama van. A 2.5. ábra egy 6,5 s-os 

sírásfelvételt mutat, benne tiszta sírásokkal és zavaró jelekkel. A teljes sírás részei jelen 

esetben két tiszta sírás (b és g) és a zavarójelek: sírás előtti hangos levegővétel (a, f), re-

kedtes hangmegcsuklás (c), szakaszos, rekedtes sírás (d), valamint a tiszta sírások közti 

szünet (e). 
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2.5. ábra. A tiszta sírás és a zavarójelek szemléltetése egy sírásfelvételen.  
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A síráselemzés során általában célszerű a hangfelvétel egy-egy részletét külön elemez-

ni, ehhez vezessük be a következő fogalmakat: teljes sírás, sírásszegmens, sírásablak. Nevez-

zük teljes sírásnak egy csecsemő teljes hangfelvételét, ez tehát egyaránt tartalmaz tiszta 

sírást és zavaró jeleket, lásd 2.6. ábra. A következő fokozat a sírásszegmens. A sírásszeg-

mens (vagy rövidebben szegmens) egy 1-2 s hosszúságú, folyamatos sírásjel, és pontosan 

egy tiszta sírásból áll. A jelelemzésnél használt legkisebb egységek a sírásablakok, melye-

ket a szegmensek (általában át nem lapolódó) egyenlő hosszúságú szakaszokra való bon-

tásával kapjuk. A sírásablakok (vagy rövidebben ablakok) nagyságát célszerű olyan kicsire 

(25-100 ms) megválasztani, hogy a hangmagasság vagy a hangerő változása az ablakon 

belül elhanyagolhatóan kicsi legyen. 
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2.6. ábra. A teljes sírás (A), a sírásszegmens (B) és a sírásablak (C) szemléltetése. 

A fenti „síráshierarchiát” szemléltetve a teljes sírás, a szegmensek és az ablakok úgy 

viszonyulnak egymáshoz, mint a mondat, a szavak és a betűk. A mondat szavakból épül 

fel, a szavak pedig betűkből. A szavaknak önmagukban is van külön-külön jelentése, a 

betűknek már nincsen. A szegmensek esetében még igen, de egy sírásablakot meghall-

gatva már nem állapítható meg egyértelműen, hogy a hallott hang egy csecsemőtől szár-

mazik-e vagy sem. 
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2.2 Módszer 

A beszéddetektálás feladatában, kicsit leegyszerűsítve, a beszélő személy egymást kö-

vető szavainak kezdő- és zárópontjait kell detektálni, ehhez hasonlóan a sírásdetektálás a 

sírásszegmensek kezdő- és zárópontjainak meghatározását jelenti. A szavak közös tulaj-

donsága, hogy relatíve nagy energiatartalmúak, így detektálásuk egy megfelelően megvá-

lasztott energia-küszöbérték segítségével egyszerűen megvalósítható [15], [29]. A cse-

csemősírás-hangfelvételek esetében a nagy energiájú hangrészletek megkeresésével nem-

csak a tiszta sírásokat, hanem azokkal együtt a levegővételeket, háttérzajokat, stb. is meg-

találjuk. Éppen ezért a hagyományos beszéddetektálás alkalmazása a zavarójelekkel ren-

delkező csecsemősírás-hangfelvételek automatikus sírásdetektálásához önmagában nem 

elegendő. 

A sírásdetektálás hatékonysága azért kritikus kérdés, mert az összes ezt követő elem-

zés az itt megtalált szegmenseket veszi alapul. Ha a sírásdetektálás nem talál meg minden 

sírásjelet, az torzíthatja bizonyos elemzések (pl. a sírásgyakoriság számítása) eredményét. 

Hasonlóan nem megfelelő az sem (pl. a dallamvizsgálat során), ha nemcsak sírásjelet, 

hanem pl. levegővételt is sírásnak ítél a sírásdetektáló módszer. 

A következőkben két olyan hagyományos módszert mutatok be, amelyek változatai 

széles körben alkalmazottak a hangjelek szegmentálási folyamatában. Mint azt látni fog-

juk, az energiafüggvény ill. a nullátmenetek száma által történő sírásdetektálás korlátokba üt-

közik. Ezt követőn egy robusztus alapfrekvencia-kereső algoritmus, a Harmonic Product 

Spectrum módszerét ismertetem, és bemutatom, hogy miként használható fel a sírási han-

gok detektálásában. Az első két módszer működését egy 20 s hosszúságú hangfelvételen 

illusztrálom (2.7. ábra). Habár a sírásszegmensek mindkét módszerrel elkülönülnek a 

szünetektől, a nagy energiájú, és a síráshoz közel álló levegővételek (pl. 7,4 s-nál) detek-

tálhatósága nem biztosított minden esetben. 

 



2. FEJEZET AZ AUTOMATIKUS SÍRÁSDETEKTÁLÁS 23 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-1

0

1

re
l. 

am
pl

itú
dó

A. 20 másodperces sírásfelvétel

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.1

0.2

en
er

gi
at

ar
ta

m
B. Pillanatnyi energiafüggvény (En)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

50

100

idõ (s)

nu
llá

tm
en

et
ek

 s
zá

m
a C. Pillanatnyi nullátmenetek száma (ZCRn)

 

2.7. ábra. A pillanatnyi energiafüggvény (En) és a pillanatnyi átlagos nullátmenetek számának (ZCRn) il-

lusztrálása egy sírásmintán. 

2.2.1. Pillanatnyi energiafüggvény – 

Short-Time Energy Function 

Egy hangjel pillanatnyi energiafüggvénye (angolul: Short-Time Energy Function, jelölése: En) a 

következőképpen definiálható: 

( ) ( )[ ]∑ −⋅=
m

n mnwmx
N

E 21  (2.1)

ahol x(m) a mintavételezett hangjel, n az idő indexe, és w(m) egy olyan ablakozó függ-

vény, aminek értéke egy adott N szélességben 1, egyébként 0: 

( )
⎩
⎨
⎧ −≤≤

=
egyébként

Nn
nw

,0
,10,1
 (2.2)

A pillanatnyi energiafüggvény egy kényelmes reprezentációt biztosít a hangjel ampli-

túdó-változásának időbeli követésére. Előnyeit a következő három pontba lehet össze-

foglalni [105]: 
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• Beszédjelek vizsgálatánál a pillanatnyi energiafüggvény segítségével megkülön-

böztethetőek a zöngés és a zöngétlen hangok, ugyanis En értékei lényegesen ki-

sebbek a zöngétlen hangok esetén, mint a zöngések esetében. 

• Magas jel-zaj viszony esetén jól használható a hangjelek csendtől való elválasztá-

sára, azaz a hangjelek detektálására. 

• A pillanatnyi energiafüggvény változó szintje a vizsgált jel ritmusára, periodikus-

ságára utal. 

A pillanatnyi energiafüggvényt elkészítve a 20 s-os sírásmintához (2.7. ábra/B) látha-

tó, hogy a szemmel kivehető sírásszegmensek helyén En szignifikánsan nagyobb, mint a 

sírások közti szünetekben. Az is megfigyelhető, hogy a nagy energiájú levegővételek, 

melyek közvetlenül a sírások előtt vagy után helyezkednek el, nem minden esetben kü-

lönülnek el a pillanatnyi energiafüggvényben. 

2.2.2. Pillanatnyi átlagos nullátmenetek száma – 

Short-Time Average Zero Crossing Rate 

A diszkrétidejű jelek esetében akkor beszélünk nullátmenetről, amikor szomszédos pon-

toknak különbözik az előjele. A nullátmenetek száma jellemzi a jel spektrális tartalmát. A 

pillanatnyi átlagos nullátmenetek száma (angolul: Short-Time Average Zero-Crossing Rate, jelölése: 

ZCRn) egy olyan diszkrét időjel, amely a következőképpen definiálható: 

( )[ ] ( )[ ] ( )∑ −⋅−−=
m

n mnwmxmxZCR 1sgnsgn
2
1  (2.3)

ahol 

( )[ ] ( )
( )⎩

⎨
⎧

<−
≥

=
,0,1
,0,1

sgn
nx
nx

nx  (2.4)

és w(n) a (2.3)-ben ismertetett, N szélességű ablakozó függvény. Az átlagos 

nullátmenetek száma a zöngés és zöngétlen beszédjelek különválasztásának egy másik 

módja, ugyanis a zöngétlen beszédjelek sokkal nagyobb ZCRn értékkel rendelkeznek, 

mint a zöngések. 
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A 20 s-os sírásminta pillanatnyi átlagos nullátmenet-számának meghatározása után 

(2.7. ábra/C) láthatjuk, hogy ZCRn a sírások közti szünetekben lényegesen nagyobb, 

mint a sírásoknál. A nullátmenetek száma erősen oszcillál mind a szünetek, mind a sírá-

sok közben. Az oszcilláció mértéke az ablakozó függvény N nagyságának növelésével 

csökkenthető lenne, de ez rontana az egymáshoz közel álló levegővétel-sírás, vagy sírás-

levegővétel határának megtalálásában.  

2.2.3. Harmonikus Spektrumszorzat – 

Harmonic Product Spectrum 

A Harmonikus Spektrumszorzat (Harmonic Product Spectrum – HPS) egy robusztus algorit-

mus a harmonikus jelek alapfrekvenciájának detektálására. A HPS közvetlenül a jel 

spektrumából határozza meg F0 értékét a diszkrét spektrum egész számokkal való 

alulmintavételezése és az így kapott spektrumok szorzatának kiszámítása révén, lásd 2.8. 

ábra [31]. Ha a spektrum (|FFT|) struktúrája harmonikus, az alulmintavételezett spekt-

rumok szorzatának (HPS) globális maximuma van F0 helyen [15]. Ha a spektrum nem 

harmonikus, a kapott spektrumszorzat több csúcsot is tartalmazhat. 

A HPS algoritmus bemeneti paramétere az N fokszám, amely megadja, hogy hány 

alulmintavételezett spektrum szorzata képezze a szorzatspektrumot. N megválasztásánál 

elsődleges szempont a várható felharmonikusok száma. 

Habár a harmonikus spektrumszorzat módszere a harmonikus jelek alapfrekvenciájá-

nak detektálására jött létre, a következőkben meg fogom mutatni, hogy kisebb módosí-

tásokkal a HPS alkalmas arra is, hogy a spektrum strukturáltságát jellemezze. 
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2.8. ábra. A Harmonikus Spektrumszorzat (HPS) módszerének illusztrálása. 

2.2.4. Kiterjesztett Harmonikus Spektrumszorzat – 

Extended Harmonic Product Spectrum 

A Kiterjesztett Harmonikus Spektrumszorzat (Extended Harmonic Product Spectrum – EHPS) 

módszert a spektrum szerkezete szabályosságának osztályozására hoztam létre [97], [98], 

szabályosság alatt a harmonikus struktúra meglétét értem, lásd pl. 2.3. ábra vagy 2.4. ábra. 

Az új módszer létrehozásának alapötlete, hogy a HPS eredeti kimenete, az alapfrekven-

cia (lásd 2.9. ábra, bal oldal) értéke mellett a spektrumszorzat egyéb jellemzői is hasznos 

információkkal szolgálhatnak, méghozzá az adott spektrum szabályosságára nézve. A 

Kiterjesztett HPS főbb számítási lépései az eredeti HPS lépéseivel egyeznek meg, de ki-

meneti paraméterei és azok kiszámításai eltérnek az eredeti módszertől.  
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Az EHPS bemutatásához vezessük be a következő paramétereket: 

• A spektrumszorzat legnagyobb csúcsának magasságát jelöljük Hmax-szal (2.9. ábra, 

jobb oldal). Tapasztalataim szerint minél magasabb ez a csúcs, annál sza-

bályosabb az eredeti spektrum struktúrája, és fordítva. 

• A spektrumszorzat legnagyobb csúcsának sávszélessége, a 10-4·Hmax magasságban, 

ennek jelölése legyen Fwidth (2.9. ábra, jobb oldal). Tapasztalataim szerint minél 

keskenyebb ez a sávszélesség, annál szabályosabb az eredeti spektrum 

struktúrája, és fordítva. 

 
HPS

Frekvencia

Hmax

10 H-4
max

Fwidth

HPS

FrekvenciaF0

 

2.9. ábra. Az eredeti HPS módszer kimeneti paraméterének (F0, bal oldal) és az EHPS kimeneti paraméte-

reinek (Hmax és Fwidth, jobb oldal) illusztrálása. Ez utóbbi két paraméter az eredeti spektrum szabályos struk-

túrájának osztályozására használható. 

Az Fwidth sávszélesség meghatározásánál alkalmazott szorzótényező (10-4) értékét ta-

pasztalati úton határoztam meg. Ennél nagyobb (10-1…10-3·Hmax) vagy kisebb küszöb-

szintek választása esetén (10-6…10-9·Hmax) Fwidth értékeiben kevésbé különültek el a sírás-

szegmensek a hangfelvétel többi, zavaró részétől. A 2.10. ábra egy 20 s-os hangfelvétel 

időjelét mutatja, valamint különböző küszöbszinteken meghatározott sávszélességeket.  

Látható, hogy az automatikus sírásdetektálás optimális küszöbszintjének 10-4…10-5·Hmax 

körüli értéket célszerű választani, ebben az esetben a sírásszegmensek (pl. 0-0,9; 1,8-2,4; 

vagy 12,6-13,4 s között) jól elkülöníthetőek a hangfelvétel többi, zavaró részétől. 
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2.10. ábra. Fwidth időjelének bemutatása egy 20 s-os sírásfelvételen, a Hmax csúcshoz viszonyított különböző 

küszöbszinteken. 

2.3 Összehasonlítás 

Az eddig ismertetett algoritmusokat számos sírásfelvételre lefuttattam és eredményeiket 

összehasonlítottam. Az automatikus sírásdetektálás két legfontosabb kérdése, hogy a 

sírásszegmensek mennyire találhatóak meg, illetve a sírásszegmensek és a közvetlenül 
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előttük álló/utánuk következő levegővételi hangok milyen sikerességgel különíthető-

ek el. 

A 2.11. ábra egy 12 s-os sírásfelvételen mutatja be az egyes módszerek viselkedését. 

Mind a négy módszer különböző szempontok alapján ad információt a sírásfelvételről. 

A hangfelvétel öt sírásszegmenset tartalmaz a következő időintervallumokban: 0,1-1,3; 

1,7-2,7; 3,1-3,8; 7,2-9,7; és 10,2-11,6 s között. A 4. sírásszegmens amplitúdója kisebb a 

többinél. Az 1., 2., 4. és 5. szegmenseket hangos levegővétel követi. 

A pillanatnyi energiafüggvény a hangos sírásszegmenseket képes jelentősen kiemelni, 

míg a halkabb szegmensek (mint ami a 7,2-9,7 s között található) kimutatására kevésbé 

alkalmas. Az y-tengelyt 0 és 1 közé normalizáltam, a felvétel csendes szakaszai kis (<0,1) 

En értékekkel, míg a hangos levegővételek és a sírásszegmensek nagyobb (0,2<) En érté-

kekkel rendelkeznek. 

A pillanatnyi átlagos nullátmenetek számának értéke jelen esetben 0 és 200 között 

mozog. A ZCRn relatíve alacsony (<40) értéke egyértelműen jelzi a 3. sírásszegmenset, 

valamint részben az 1., 2. és 4. szegmenseket. A legtöbb levegővételi hang a felvételben 

található zajok ill. csendes szakaszokhoz hasonlóan magasabb ZCRn értékkel (50<) ren-

delkezik. 

A Kiterjesztett HPS módszerrel kapott Hmax és Fwidth értékek a sírás pillanatnyi időjele 

spektrumának szabályosságát jelzik. Mivel Hmax értékkészlete több nagyságrendet is át-

foghat, időbeli változásának logaritmusát vettem, és azt 0 és 1 közé normálva ábrázol-

tam. A sírásszegmensek helyén Hmax értéke folyamatosan magas (0,8<), szignifikáns kez-

dő- és végpontokkal rendelkezik, így Hmax jó hatékonysággal alkalmazható az automati-

kus sírásdetektáláshoz. Fwidth többnyire alacsony (<15 Hz) értékekkel rendelkezik a sírás-

szegmensek helyén, de igen érzékeny a felvétel közben lévő zajokra, így görbéje kevésbé 

folytonos. 
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2.11. ábra. Négy sírásdetektáló módszer összehasonlítása egy 12 s-os sírásfelvételen. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy En és Hmax időjelei között két jelentős különbség 

látható: 

• A sírásszegmens kezdeténél mindkét jel értéke megnő, de a Hmax felfutási mere-

deksége lényegesen nagyobb, mint En-é. Ez hasonlóan zajlik a sírásszegmens vé-

génél is. 

• En nagyon érzékeny a hangerőre, így halkabb sírások esetén értéke lecsökken, 

megnehezítve az adott sírásszegmens detektálhatóságát. Hmax ezzel szemben a 

halkabb sírások esetén is magas értékekkel rendelkezik. 

Az előző két kijelentéshez kapcsolódóan a 2.12. ábra az imént bemutatott sírásjel 

Hmax és En egymásra vetített jeleit hasonlítja össze, a manuálisan kiválasztott szegmensek 
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feltüntetésével. Az ábrán szaggatott vonallal jelölt En a szegmensen belül is sokat válto-

zik, míg a folytonos vonallal jelölt Hmax a szegmenshatárokon már magas (0,6-0,8) érté-

ken található. 
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2.12. ábra. Hmax és En viselkedésének összehasonlítása az előző ábrán bemutatott sírásjelen, a kézzel detek-

tált szegmensek feltüntetésével. 

A pillanatnyi energiafüggvény, a pillanatnyi átlagos nullátmenetek száma, valamint az 

EHPS módszerrel kapott két paraméter összehasonlítását az automatikus sírásdetektálás 

vonatkozásában a 2.1. táblázat foglalja össze. 

2.1. táblázat. Négy sírásdetektáló módszer összehasonlítása. 

 En ZCRn Hmax Fwidth

a módszer alapja hangerő spektrális tarta-
lom 

spektrális tarta-
lom 

spektrális tarta-
lom 

a módszer  
érzékeny a hangerőre a DC  

komponensre 
kis mértékben a 

zajokra a zajokra 

a görbe jellege folytonos zajos folytonos zajos 
 

 

A fenti módszerek összehasonlításából látható, hogy az automatikus sírásdetektálást 

legjobban a Kiterjesztett HPS módszerből kapott Hmax paraméterrel lehet megva-

lósítani. Célszerűnek tartom viszont, hogy az automatikus sírásdetektálás első lépése egy 
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kevesebb számítási időt igénylő energiatartam szerinti előszelektálás legyen, hogy a 

spektrális tartalom vizsgálata csak a sírásfelvétel egy leszűkített részén történjen meg. A 

levegővételek hatékony kizárására a Kiterjesztett HPS módszerből kapott Fwidth 

paraméter alkalmazását javaslom. 

A következő alfejezetben a fenti gondolatmenetre épülő, de további megfontolásokat 

is tartalmazó, általam megvalósított automatikus sírásdetektáló módszert mutatom be. 

2.4 Az automatikus sírásdetektálás megvalósítása 

A korábban bemutatott algoritmusokból hármat kiválasztva létrehoztam egy nagy meg-

bízhatósággal működő automatikus sírásdetektáló módszert. A csecsemősírás sajátos 

tulajdonságait a módszer létrehozásánál több alkalommal is figyelembe vettem (pl. a 

levegővétel-sírás közti minimális időtartam, a levegővétel maximális időtartama). Tekin-

tettel arra, hogy a sírásfelvételek nem egy helyről származnak – így eltérőek a felvétel 

körülményei, zajkörnyezetei, eszközei, stb. – az automatikus sírásdetektáló módszernek 

minden egyes sírásfelvételnél egyéni küszöbszinteket kellett automatikusan meghatározni. 

Az automatikus sírásdetektáló módszerben egyszerre alkalmazok energiatartam és 

spektrális tartalom szerinti szelektálást, s ez néha egymással ellentétes irányú műveleteket 

is eredményezett, pl. az energiatartam vizsgálata alapján megnövelem a detektált sírás-

szegmens-jelölt kezdő- és zárópontja közti távolságot, míg a spektrális tartalom vizsgála-

tánál szükség esetén lecsökkentem ugyanezt a távolságot. Ez lehetővé teszi, hogy az 

automatikus sírásdetektáló módszer nagy pontossággal határolja körbe az egyes sírás-

szegmenseket, egyszerre több szempont figyelembevételével. 

Az automatikus sírásdetektáló módszer szemléltetésére egy három sírásszegmenset 

tartalmazó sírásfelvételen mutatom be a módszer egyes lépéseit (2.13. ábra/A). A sírás-

felvétel ezek mellett tartalmaz két hangos levegővételt (a 2. ill. a 3. szegmensek előtt), 

egy köhögést és egy hirtelen zajt. 
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2.4.1. Előfeldolgozás 

Az automatikus sírásdetektáló módszer első lépése a sírásfelvétel előfeldolgozása. Ebben a 

folyamatban eltávolítom a hangfelvétel esetleges DC komponensét, valamint normalizá-

lom a felvételt -1 és +1 közé (2.13. ábra). 

A DC komponens eltávolítása nélkül a spektrum struktúrája torzulna, így a spektrális 

tartalom szerinti vizsgálat téves eredményeket adna. A normalizálás révén a hangfelvéte-

lek hangereje egységes lesz. 

 

idő idő idő

A B C

 

2.13. ábra. Az előfeldolgozás folyamata: a sírásfelvétel (A) DC komponensét eltávolítom (B), majd a hang-

jelet normalizálom -1 és +1 közé (C). 

2.4.2. A burkoló vizsgálata 

Az energiatartam korábban ismertetett kiszámítása nagyméretű sírásfelvételek esetén 

túlságosan időigényes, ezért az energiatartamot a sírás időjelének burkolójával közelítem. 

A burkoló meghatározásához a sírásjelet nagyon rövid idejű (~5 ms) ablakokra bontom, 

és meghatározom az ablakba eső pontok maximumát. Az ablakméret megválasztásánál 

figyelembe veszem, hogy a levegővétel és a sírás közti távolság 100 ms-nál is kisebb le-

het, így ekkora ablakméretnél a nagy energiájú levegővétel és a nagy energiájú sírás kö-

zött a burkoló több pontja is kis energiájú lesz. 

Ezt követően a burkoló alapján meghatározom az adott felvétel zajküszöbét, azaz azt a 

minimális jelszintet, amelyet a felvétel csendes szakaszaiban az amplitúdó éppen nem lép 

át. A zajküszöb függ a hangfelvevő eszköztől (saját zaj, mikrofon érzékenysége, stb.) és a 

felvételi körülményektől (felvételi helység, háttérzajok, stb.) is, ezért minden egyes felvé-
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tel esetén a zajküszöb meghatározása egyénileg történik. A zajküszöb megállapításához a 

burkoló hisztogramos eloszlását használom fel. A zajküszöb ismeretében megválasztom 

a döntési küszöböt, hogy a továbbiakban csak az e fölé eső szakaszokkal (ún. elsődleges szeg-

mensjelöltekkel) kelljen foglalkozni (2.14. ábra). 

Tapasztalati úton meghatároztam a következő összefüggést a megfelelő döntési kü-

szöb kiszámítására: 

legzajdönt KKK ⋅⋅= 3,1  (2.5)

ahol Kdönt a döntési küszöb, Kzaj a zajküszöb és Kleg a zajküszöb fölé eső leghosszabb sírás-

szakasz átlagértéke.  

 

idő idő idő

D E F

 

2.14. ábra. A burkoló vizsgálata: elkészítem az előfeldolgozott sírásfelvétel burkolóját (D), majd meghatá-

rozom a döntési küszöböt (E) az elsődleges szegmensjelöltek kiválasztásához (F). 

A burkoló által történő előszelektálásban nem baj, ha a levegővételek, vagy bármilyen 

nagyobb energiájú zavaró jelek is elsődleges szegmensjelöltekké válnak, mivel az elősze-

lektálás lényege a hangfelvétel nagyon halk részeinek kizárása a spektrális vizsgálatból. 

2.4.3. Időbeli korlátozások 

Az előszelektálást követően figyelembe veszem, hogy általában a sírásszegmensek mini-

mális hossza saját és mások eredményei alapján is 250 ms-nál nagyobb [2], [66], [91], 

ezért az elsődleges szegmensjelölteknek csak azon halmazával (másodlagos szegmensjelöltek) 

foglalkozom tovább, amelyek 200 ms-nál hosszabbak (2.15. ábra). Ezzel a lépéssel a 
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levegővételek, ill. a rövid idejű, de nagy energiájú zavaró jelek is ki vannak zárva a ké-

sőbbi spektrális vizsgálatból. 

 

idő

G

 

2.15. ábra. Az időbeli korlátozás: csak 200 ms-nál hosszabb szegmensjelölteket (másodlagos szegmensjelöltek) 

vizsgálom a továbbiakban, ezáltal a levegővételek nagy része és a rövid idejű, de nagy energiájú zajokat 

kizárom. 

2.4.4. Peremkitolás 

Mint az a beszéddetektálásban általános elv, így a csecsemősírás detektálásánál is alkal-

mazandó, hogy egy adott energia-küszöbszinttel meghatározott szó tényleges kezdete a 

küszöbszint elérése előtt található, és hasonlóan a befejezése is (2.16. ábra). A peremkito-

lás műveletét a burkológörbe alapján végzem el mindkét irányban, az első lokális mini-

mum eléréséig. A lassú felépülésű vagy lecsengésű sírási hangok esetén a peremkitolással 

több tized s-ot is hozzá lehetne adni a szegmensjelölthöz, aminek elkerülésére maximál-

tam a kiterjesztés nagyságát mindkét irányban 40 ms-ra. 
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2.16. ábra. A peremkitolás során a döntési küszöbszint által meghatározott kezdő- és végpontok távolságát 

növelem (H előtte, I utána). Ennek eredményéül a szegmensjelöltek (harmadlagos szegmensjelöltek) időtartama 

általában nagyobb, mint a másodlagos szegmensjelölteké (J). 

2.4.5. Az EHPS vizsgálata 

A spektrális tartalom, azaz a harmonikus struktúra vizsgálata csak a már többszörösen 

megszűrt, harmadlagos szegmensjelöltek számára történik meg. Ezzel számítási időt takarítok 

meg, és orientálom a spektrális vizsgálatot a sírásfelvétel lényegesebb részeire. A Kiterjesz-

tett HPS módszerrel (az algoritmus fokszámát tapasztalati úton N=9-re választottam) 

meghatározom Hmax és Fwidth értékeit a harmadlagos szegmensjelöltekre. A könnyebb kezelhe-

tőség érdekében Hmax logaritmusát veszem, és értékkészletét normalizálom 0 és 1 közé. 

Fwidth értékét használom fel az esetlegesen sírásszegmensekhez „tapadt” levegővételek 

leválasztására (ezt a helyzetet illusztrálja a harmadik harmadlagos szegmensjelölt), Hmax érté-

két a végső döntés meghozásához. 

2.4.6. Csonkolás 

Mivel Fwidth értéke nagyobb a levegővétel esetén, mint a sírásszegmensnél, a sírásszeg-

menshez tapadt levegővételt a következőképpen lehet detektálni és leválasztani a szeg-

mensről: folyamatosan újraszámolom a szegmensjelölt átlagos Fwidth értékét, miközben 

balról ill. jobbról elveszek a szegmensjelöltből (csonkolás). Ha azt tapasztalom az egyik 

irányból, hogy az átlagos Fwidth érték csökken a csonkolás révén, úgy folytatom a csonko-

lást (2.17. ábra). 
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A csonkolás segítségével a sírásszegmenshez tapadt levegővétel eltávolítható, míg a 

többi szegmensjelölt változatlanul marad. A csonkolást követő szegmensjelöltek a negyed-

leges szegmensjelöltek. 

 

időidő idő

LK M

 

2.17. ábra. A csonkolás folyamata: a harmadlagos szegmensjelölteket elkezdem csonkolni balról ill. jobbról, 

miközben folyamatosan nézem Fwidth átlagértékét (K alul). Ténylegesen csak az a szegmensjelölt kerül cson-

kolásra (L), ahol ezt követően csökken Fwidth átlagértéke (M). 

2.4.7. Döntés 

A végső döntés az EHPS módszerrel meghatározott Hmax értéke alapján történik. Meg-

határozom a negyedleges szegmensjelöltek Hmax értékét, és egy 0,5-0,7 közötti küszöbérték 

alkalmazásával eldöntöm, hogy az adott negyedleges szegmensjelölt a továbbiakban tényleges 

sírásszegmensnek tekinthető-e vagy sem. 

 

időidő idő

ON P

 

2.18. ábra. Az automatikus sírásdetektálás módszerének utolsó szakasza a döntés. Amennyiben a negyedleges 

szegmensjelölt Hmax értéke (N alul) nagyobb, mint egy meghatározott küszöbérték (O), az a továbbiakban 

tényleges sírásszegmensnek tekinthető (P). 

 



2. FEJEZET AZ AUTOMATIKUS SÍRÁSDETEKTÁLÁS 38 

2.5 Az automatikus sírásdetektálás alkalmazása 

Az imént bemutatott automatikus sírásdetektáló módszert MATLAB környezetben valósí-

tottam meg. A létrehozott programban a módszer számos paramétere szabadon megvá-

lasztható, és az egyes lépések igény esetén grafikusan is ellenőrizhetőek. 

2.5.1. Időigény 

A program fő rendeltetési célja a sírásszegmensek biztonságos felismerése, off-line 

üzemmódban. A feldolgozási idő optimalizálása helyett a módszer hatékonyságát, és 

lépéseinek ellenőrizhetőségét tartottam szem előtt. 

Az elvégzett időtartam-mérések alapján jelenleg egy 20 s-os hangfelvétel sírásdetektá-

lási folyamata kb. 15 s-ot vesz igénybe. Ez az időtartam az átmeneti változók törlésével, 

az algoritmusok átszervezésével, és egy mai PC teljesítményével néhány s-ra redukálható. 

A 2.19. ábra bemutatja a számítási idő eloszlását különböző hosszúságú hangfelvételek 

esetén, a program jelenlegi struktúrájában. A hangfájl beolvasásának ideje kb. 1/60-ad 

részét teszi ki a felvétel hosszának. Az ábrázolás a módszer eredményének ellenőrzésére 

szolgál, így egy on-line működésű, optimalizált sírásdetektálóban az ábrázolási idővel 

nem kell számolni. Az energiatartam és a Kiterjesztett HPS vizsgálatának feldolgozási ideje 

közel 1:2 arányban oszlik meg. A teljes időigény tekintetében a jelenlegi programstruktú-

ra a felvétel időtartamának 3/4-ét igényli a számítások elvégzéséhez. 
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2.19. ábra. Az automatikus sírásdetektálás időigénye különböző hosszúságú hangfelvételek esetén, a prog-

ram jelenlegi struktúrájában. 

2.5.2. Pontosság 

A pontosság ellenőrzésére néhány sírásfelvételen kézi bejelöléssel meghatároztam a sí-

rásszegmenseket és a következő három fő szempontot vizsgáltam: 

1. Tévesztés: van-e olyan sírásszegmens, amelyet az automatikus eljárás hibásan de-

tektált vagy nem talált meg? 

2. Levegővétel: került-e levegővétel az automatikusan detektált sírásszegmensek 

közé? 

3. Bejelölési pontosság: mennyiben különböznek a gépi úton meghatározott sírás-

szegmensek kezdő- ill. zárópontjai a manuálisan meghatározott értékektől? 

Három teljesen különböző körülmények között készült hangfelvételt vizsgáltam meg, 

melyekben meghallgatást követően, kézi kijelöléssel 24 sírásszegmenset találtam. 

Az automatikus sírásdetektáló módszer összesen 27 negyedleges szegmensjelöltet ta-

lált, de ezek közül csak 23-at javasolt tényleges szegmensnek, melyek mindegyikét előző-

leg én is kiválasztottam manuálisan. Az az egy szegmens, amelyet az automatikus mód-

szer nem javasolt, egy meglehetősen rekedt hangú sírásból származik. 
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Levegővétel tekintetében az automatikus sírásdetektáló módszerrel meghatározott 

összes sírásszegmens mentes volt a levegővételi hangoktól. 

A bejelölési pontosság tekintetében, a kezdőpontok esetében a kézi és a gépi detektá-

lás közötti különbség átlaga 0,024 s és szórása 0,062 s, míg a zárópontok esetében a kü-

lönbség átlaga 0,006 s és szórása 0,054 s (lásd 2.20. ábra). 
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2.20. ábra. Az általam létrehozott sírásdetektáló módszer bejelölési pontossága 24 manuálisan ill. automa-

tikusan detektált sírásszegmens kezdő- és zárópontjainak összehasonlításából. 

2.5.3. Eredmények 

A mai napig összesen 366 sírásfelvétellel foglalkoztam, melyek 2001 és 2007 között ké-

szültek. Az automatikus sírásdetektálás segítségével a felvételekből 2780 sírásszegmenset 

határoztam meg, melyeket különböző síráselemzési eljárásokkal vizsgáltam. A detektált 

sírásszegmensek több mint 95%-a 0,3 és 2,0 s közötti időtartamú, pontos eloszlásukat a 

2.21. ábra mutatja. Az eloszlás mediánja 0,91 s, átlaga 0,79 s és szórása 0,54 s. 
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2.21. ábra. A 366 sírásfelvételből az automatikus sírásdetektáló módszerrel meghatározott 2780 sírásszeg-

mens időtartamainak eloszlása. 

A sírásfelvételek teljes időtartama 8753 s (azaz mintegy két és fél óra), míg a detektált 

sírásszegmensek összesen 2535 s hosszúak. Ez azt mutatja, hogy egy sírásfelvételnek 

átlagosan 29%-át teszik ki sírásszegmensek, egy felvételben átlagosan 8,1 darab szeg-

mens található. 

2.6 Összefoglalás 

Ebben a fejezetben az automatikus sírásdetektálás témakörével foglalkoztam. Több száz 

sírásfelvétel vizsgálatánál a sírásszegmensek manuális megkeresése nagyon időigényes, a 

kapott eredmények szubjektívek, így az eljárás nem reprodukálható. A szegmensek nagy 

hatékonyságú detektálása azért fontos, mert a későbbiekben számos síráselemző eljárás 

ezeket veszi alapul (pl. dallamelemzés). 

Bemutattam, hogy miért szükséges a sírásdetektálás esetén a beszéddetektálástól elté-

rő, speciális módszereket alkalmazni. Néhány általánosan elterjedt beszéddetektáló mód-

szer tárgyalását követően bemutattam a Kiterjesztett (Extended) HPS módszert, mellyel egy 

adott jel spektrális tartalmának osztályozását tudom megvalósítani. Két új paramétert 
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definiáltam ehhez, a szorzatspektrumban található legnagyobb csúcs nagyságát (Hmax), 

valamint az ennek 10-4-szeres magasságában található sávszélességét (Fwidth). Több sírásje-

len keresztül ismertettem az egyes módszerek előnyeit ill. hátrányait, a vizsgált módsze-

rek közül a Hmax paraméter alkalmazása tűnt a legmegfelelőbbnek a csecsemősírások 

szegmenseinek automatikus meghatározására. 

Egyszerre több beszéddetektáló eljárást felhasználva és további megfontolásokat, ta-

pasztalatokat ötvözve létrehoztam egy kifejezetten csecsemősírások detektálására szolgá-

ló automatikus módszert. A módszer főbb lépéseit, a különböző típusú szegmensjelöltek 

alakulását a 2.22. ábra foglalja össze. A kiindulási sírásfelvétel (A) DC komponensének 

eltávolítása, normalizálása után egy energiaküszöb segítségével meghatároztam az elsőd-

leges szegmensjelölteket (F), amelyek közül kizártam a 200 ms-nál rövidebb szakaszokat 

(G). Az így kapott másodlagos jelöltek (J) peremkitoláson mentek keresztül, majd a 

spektrális tartalom szerint csonkoltam őket az esetlegesen hozzájuk tapadt levegővételek 

eltávolításáért (M). A negyedleges szegmensjelöltek újabb spektrális vizsgálat után váltak 

tényleges sírásszegmenssé (P). 
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2.22. ábra. A létrehozott automatikus sírásdetektáló módszer összefoglalása. 

 



 

3. FEJEZET  
Simított Spektrum Módszer – 
Smoothed Spectrum Method 
Napjainkban az emberi hangok, így a csecsemősírás, alapfrekvenciájának (F0) meghatá-

rozására számos algoritmus áll rendelkezésre. Ezek két fő jellemzője a pontosságuk és a 

számítási idejük. Az algoritmusok egy jelentős része a közismert Gyors Fourier Transzfor-

máción (Fast Fourier Transform – FFT) alapulnak [61]. A Simított Spektrum Módszert 

(Smoothed Spectrum Method – SSM) kifejezetten a csecsemősírás-hangfelvételek alapfrek-

venciájának meghatározására hoztam létre. Mint azt hamarosan be is fogom mutatni, az 

SSM pontosabb eredményt ad, mint az általános FFT-alapú eljárások, vagy az autokorrelá-

ciós függvény. Zajos hangfelvételek esetében az SSM felismeri a spektrumban található 

zajkomponenseket, és azok figyelmen kívül hagyásával határozza meg F0 értékét a többi 

frekvenciakomponensekből. Az SSM további előnye, hogy ha ismert a zaj, vagy a hasz-

nos jel valamilyen tulajdonsága, ezt az információt az SSM bemeneti paraméterein ke-

resztül meg lehet adni, ezáltal növelve a módszer hatékonyságát. 

3.1 Bevezető 

Az alapfrekvencia a harmonikus színképsor legkisebb frekvenciakomponense. Az alap-

frekvencia-detektálásnak számos alkalmazási területe ismert, pl. a gépészetben, vagy az 

akusztikában. Az egyes alkalmazásoknál különböző elvárásokat támasztanak: robusztus-

ság, számítási idő, hatékonyság, stb. [12], [15], [57]. 

43 
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A különböző típusú hangfelvételek különféle spektrummal rendelkeznek. A 3.1. ábra 

(a) egy szinuszos hang spektrumát mutatja. Ebben az esetben az alapfrekvencia megha-

tározása nyilvánvalóan a spektrumban található egyetlen csúcs megkeresésével történik. 

Ez az út nem egyértelmű, ha már több csúcsot is tartalmaz a spektrum, lásd 3.1. ábra (b). 

Az algoritmus egyszerű módosításával jó megoldás lehet, ha a csúcsok közül a legna-

gyobbat keressük meg. Ez az elgondolás sem működik az olyan esetekben, mint a 3.1. 

ábra (c), amikor a maximális csúcs nem az alapfrekvenciánál, hanem annak valamelyik 

egész számú többszörösénél található. Ennek megoldására az algoritmust úgy módosít-

hatjuk, hogy a megtalált csúcsok közül a legkisebb frekvenciájú csúcsot tekintse F0-nak. 

A 3.1. ábra (d) egy olyan spektrumot mutat, amikor a legkisebb frekvenciájú csúcs vala-

melyik felharmonikusra esik, így az előbbi algoritmus rossz eredményt adna. Ekkor egy 

lehetséges megoldás, ha a detektált csúcsok közti távolságot nézzük, hiszen ezek F0 tá-

volságra vannak egymástól.  
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3.1. ábra. Egyszerű jelek spektrumképei az alapvető alapfrekvencia-detektálási módszerek alkalmazhatósá-

gának illusztrálására. 

Vannak olyan esetek, lásd 3.1. ábra (e), amikor hiányoznak egyes felharmonikusok, 

így a távolságok vizsgálata nem megfelelő. Továbbá a nem professzionális eszközökkel, 

vagy körülmények között történő hangfelvételeknél keskeny- és/vagy szélessávú zajok, 

és/vagy szignifikáns frekvenciakomponensek, lásd 3.1. ábra (f), adódhatnak hozzá a 

spektrumképhez a háttérzajok, a felvételi eszköz saját zaja, stb. által. Ez azt is eredmé-
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nyezheti, hogy a sírás egyes frekvenciakomponensei a zajszint alá kerülnek, míg egyes 

szignifikáns zajkomponensek hasznos frekvenciakomponenseknek látszódnak. 

Az SSM bemutatásához felelevenítek néhány, korábban már említett állítást.  

• A csecsemősírás alapvetően harmonikus jel, azaz tartalmazza az alapfrekvenciát 

és annak egész számú többszöröseit. Ezeket az egész számokat a következőkben 

felharmonikusok rendszámának nevezem. 

• A sírás alapfrekvenciája tipikusan 250 és 700 Hz között változik. 

• A sírás felharmonikusai általában 6-8000 Hz-ig kivehetőek a spektrumban. 

• E frekvenciakomponensek amplitúdója különböző, vannak kiemelkedő és vannak 

hiányzó csúcsok is, a sírás formánsstruktúrájától függően. 

Olyan sírási hangokon fogom bemutatni az SSM működését, melyek hangfelvétele zajos 

környezetben történt. A hangfelvételek mintavételi frekvenciája 44100 Hz volt, az al-

kalmazott ablakméretnek 2048 pontot választottam. Ez az ablakhossz (46,4340 ms) a 

beszédfeldolgozásban vagy beszédfelismerésben tipikus, és az időtartományban is meg-

felelő felbontást ad. A következőben ezekkel az értékekkel fogok számolni. 

A hagyományos FFT-alapú algoritmusokban a diszkrét spektrum frekvenciafelbontá-

sa korlátozott, azaz a frekvenciaskála két szomszédos pontja közti távolság (a további-

akban bintávolság) nem lehet tetszőlegesen kicsi [42]. A fenti értékekkel számolva a spekt-

rum felbontása 21,5333 Hz. A frekvenciafelbontás növelésére vannak gyakorlati lehető-

ségek, például a vizsgált ablak végének nullákkal történő feltöltése (zero padding), amikor 

az megvalósítható és megengedett. Az SSM egy olyan alapfrekvencia-detektáló eljá-

rás, ami pontosabb eredményt produkál, mint ami az FFT-alapú algoritmusokkal 

elérhető lenne. 

3.2 Módszer 

A Simított Spektrum Módszer két különálló folyamatból áll. Az első rész a spektrum elke-

nése és ezt követően szignifikáns csúcsok keresése a simított spektrumban. A második 

részben statisztikai módszerekkel kerül meghatározásra az alapfrekvencia legvalószínűbb 

értéke [5], [83], [86], [92]. 
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A bemeneti FFT spektrum elkenése egy megfelelően megválasztott, szimmetrikus 

magfüggvény (pl. haranggörbe) segítségével történik. Ez súlyozott összeadással végzem el: 

megfelelő súlyozással összegzem a spektrumot és annak binekkel jobbra ill. balra eltolt 

másait. E lépésnek köszönhetően a hasznos frekvenciakomponensek (azaz a sírási hang 

felharmonikusai) továbbra is lokális maximumok maradnak, míg a szélessávú zajok, és a 

kis amplitúdójú zavarójelek hatása jelentősen csökken. A 3.2. ábra egy spektrumot mutat 

a simítás előtt és után. A simítás lépéseit a 3.3. ábra mutatja részletesen. Ebben az eset-

ben az eltolás 5 lépésben történt, az alkalmazott magfüggvény egy haranggörbe volt. A 

bintávolság kb. 20 Hz, a jobbra-balra 5 lépésben való eltolás kb. ±100 Hz-es sávszéles-

ségű simítást jelent. 
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3.2. ábra. Az SSM első lépése: a spektrum simítása. 
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3.3. ábra: A spektrum simítása lépésről-lépésre. 
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A simításban alkalmazott összeadás együtthatóit úgy célszerű megválasztani, hogy 

azok összege 1-et adjon. Ekkor az eredeti és a simított spektrum közösen is ábrázolható, 

mivel a szignifikáns csúcsok amplitúdója közel megegyező a két esetben (lásd 3.3. ábra, 

legalsó sor). A simítás sávszélessége függ az eltolások számától és a bintávolságtól. A 

csecsemősírás esetében, ahol az alapfrekvencia 200 Hz fölötti, a simítás sávszélességére 

±100 Hz-et választhatunk, mert a szomszédos felharmonikusok ebben az esetben még 

nincsenek hatással egymásra. Ez kb. 20 Hz-es bintávolság mellett jobbra-balra 5 lépés-

ben való eltolást jelent. 

A simított spektrumban lokális maximumkereséssel már csak a szignifikáns frekven-

ciakomponenseket lehet megtalálni. Megjegyzendő, hogy a spektrum simítására szim-

metrikus magfüggvényt alkalmaztam, így a szignifikáns csúcsok frekvenciája nem válto-

zott meg. 

Az SSM ezt követő szakaszában ezekkel a szignifikáns csúcsokkal számolok. Mint azt 

a bevezetőben mutattam, számos spektrumtípus létezik. Vannak olyan esetek, amikor az 

alapfrekvencia, vagy a felharmonikusok némelyike hiányzik, illetve olyanok is, amikor 

valamilyen zavarójel szignifikáns csúccsal van jelen a spektrumban. Először nézzük meg 

a zaj nélküli esetet! 

3.2.1. Az SSM működése zaj nélküli esetben 

Ideális esetben a felharmonikusok (Fn_ideal) az alapfrekvencia (F0) egész számú több-

szörösei. 

nFF idealn ⋅= 0_  (3.1)

Ebből az összefüggésből, ha detektálunk egy felharmonikust és tudjuk a rendszámát, 

azaz, hogy az hányszorosa az alapfrekvenciának, F0 értéke egy egyszerű osztással kiszá-

mítható: 

nFF idealn /_0 =  (3.2)

De mivel a diszkrét spektrum felbontása véges, benne két frekvenciapont közti különb-

ség, azaz a bintávolság: 
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NFB s /=  (3.3)

ahol Fs a mintavételi frekvencia, és N az ablakméret, amelyet az FFT-nél felhasználtunk. 

„Worst case” esetben egy tetszőleges Fx frekvenciakomponens Fx±B/2 helyen található. 

Ebben az esetben (3.1) az alábbiak szerint módosítható: 

2/0 BnFFn ±⋅=  (3.4)

(3.2) és (3.4) összefüggésekből: 

( )ns
n hFhF

nN
FF

n
BFnF ′±=±=±=±= 1

22
/ 0000  (3.5)

Ahol h az F0 kiszámításának abszolút hibája, melyet leosztva az alapfrekvenciával meg-

kapjuk a számítás h’ relatív hibáját: 

02nNF
Fh s

n =′  (3.6)

Mivel a mintavételi frekvencia (Fs) és az ablakméret (N) adottak egy konkrét spektrum-

nál, a hiba csakis n növelésével csökkenthető, azaz magasabb rendű felharmonikus de-

tektálásával (lásd 3.4. ábra). 

A spektrum szignifikáns csúcsai lokális maximumhelyek a simított spektrumban. Az 

elhelyezkedésük közel van (maximum ±B/2 távolságra) F0 tényleges felharmonikusai-

hoz. Ha a szignifikáns csúcsok frekvenciaértékeit leosztjuk a megfelelő rendszámukkal, a 

kapott hányadosok mind F0 körüli értékek lesznek a (3.6)-ban meghatározott hibahatá-

rokon belül. 

Szemléltetésképpen nézzük a 3.2. ábra esetét: az alapfrekvencia 340 Hz, a második és 

az ötödik felharmonikus hiányzik a spektrumból. Mivel a spektrum frekvenciafelbontása 

(B) 21.53 Hz, a detektált csúcsok a következő értékeknél lesznek: Fdet1=335,47 Hz; 

Fdet2=1027,94 Hz; Fdet3=1363,41 Hz; Fdet4=2034,35 Hz és Fdet5=2369,81 Hz. A rendszá-

mukkal történő leosztás után a kapott hányadosok értéke rendre: 335,47; 342,64; 340,85; 

339,06 és 338,54 Hz. Ezen eltérések a 340 Hz-es alapfrekvenciától a korábban leveze-

tett, és a 3.4. ábra által is mutatott hibahatáron belül vannak. n = 1 esetén a hiba 

±B/2 = ±10,76 Hz, míg n = 11 esetén az abszolút hiba már 1 Hz alatt van. A csecse-
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mősírások esetében általában 6-7 felharmonikus garantálható, így az SSM várható detek-

tálási hibája maximum 1-2 Hz lehet. 
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3.4. ábra. Az alapfrekvencia kiszámításának abszolút hibája (h) a diszkrét spektrumban detektált felharmo-

nikus rendszámának (n) függvényében. 

A leosztáshoz szükség van a detektált felharmonikusok pontos rendszámára. Ennek 

meghatározása statisztikai úton történik. Lehetséges rendszámok kombinálásával az 

SSM algoritmusa tesztsorozatokat generál, és minden egyes sorozattal próbaképpen 

leosztja a detektált felharmonikusokat. Az lesz a legjobb rendszám-kombináció, amely 

esetében a kapott hányadosokból számított szórás a legkisebb. 

Folytatva az előbb megkezdett példát, öt különböző rendszám-kombináció eredmé-

nyét mutatja a 3.1. táblázat. Mivel a szórás a második esetben a legkisebb, a legjobb 

rendszám-kombináció a következő: <1,3,4,6,7>. 
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3.1. táblázat. Példa a rendszám-kombinációkra. A szórás a második esetben a legkisebb. 

A detektált csúcsok és az egyes rendszám-
kombinációk aránya (Hz) Rendszám-

kombináció 
Fdet1 Fdet2 Fdet3 Fdet4 Fdet5

Szórás (Hz) 

<1,2,3,4,5> 335,47 513,97 454,47 508,59 473,96 72,41 

<1,3,4,6,7> 335,47 342,65 340,85 339,06 338,54 2,69 

<1,2,4,6,8> 335,47 513,97 340,85 339,06 296,23 85,22 

<2,3,4,5,6> 167,73 342,65 340,85 406,87 394,97 95,83 

<2,3,4,6,7> 167,73 342,65 340,85 339,06 338,54 77,18 
 

 

Ha megtaláltuk a legkisebb szórást, azaz a legjobb rendszám-kombinációt, az alap-

frekvencia értékét a legnagyobb rendű detektált felharmonikus és rendszámának hánya-

dosa adja meg a legjobb közelítéssel. A fenti számpéldában az alapfrekvencia tényleges 

értéke 340 Hz volt; F0 a diszkrét spektrumban 335,47 Hz-es frekvenciaértékre esett. 

Ennél jobb közelítést adott az SSM, ami a hetedik felharmonikus leosztásából 

338,54 Hz-re adódott. 

3.2.2. Az SSM működése keskeny- és/vagy szélessávú zajoknál 

Ha a sírásfelvétel szélessávú zajokat is tartalmaz, a hasznos csúcsok egy része nem biz-

tos, hogy detektálható. Az SSM számára ez nem jelent problémát, mivel a maradék de-

tektálható csúcsok alapján meg tudja határozni az alapfrekvenciát. 

Amikor a felvétel keskenysávú zajokat, vagy kellően nagy amplitúdójú zajkompo-

nenst is tartalmaz, akkor a spektrum simításával ez(eke)t a csúcso(ka)t nem lehet bizto-

san kiejteni. Ha várható, hogy a felvétel tartalmaz ilyen jele(ke)t, az SSM algoritmusa 

módosítható, hogy az F0 keresés során keresse meg és a számításkor hagyja figyelmen 

kívül a különleges csúcso(ka)t. A módosított SSM nemcsak az összes detektált csúcs 

alapján keresi F0 legvalószínűbb értékét, hanem egy-egy csúcs kihagyása mellett is végig-

számolja a hányadosokat, feltételezve, hogy az egyik alkalommal éppen a zavarójel csú-

csát hagyta ki.  
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Egy egyszerűsített számpéldával az SSM módosított algoritmusa is bemutatható. Le-

gyen az alapfrekvencia 60 Hz, és a detektált csúcsok legyenek: 40, 60, 120, 180 és 

300 Hz-en. Ebben a példában a szignifikáns zajkomponens 40 Hz. Az SSM eredeti algo-

ritmusa előbb az összes detektált csúcsra megkeresi a legkisebb szórású rendszám-

kombinációt, majd a detektált csúcsok egy-egy részhalmazára végzi el ismételten az ere-

deti SSM algoritmust. A 3.2. táblázat mutatja, miként detektálta a zajkomponenst a mó-

dosított SSM algoritmus. A harmonikus jel 60 Hz egész számú többszöröseiből áll, míg 

a 40 Hz-es csúcs illusztrálja a zajkomponenst. Egymást követően 6 teljes SSM algorit-

mus eredményét mutatja a táblázat. Az eredményül kapott alapfrekvencia szignifikánsan 

eltér a többi eredménytől abban az esetben, ha a zajkomponens csúcsát hagyjuk ki. Ez 

jelzi, hogy melyik detektált csúcs nem része a harmonikus jelnek. 

3.2. táblázat. A módosított SSM algoritmus működésének szemléltetése egy egyszerűsített számpéldán 

keresztül.  

Detektált csúcsok (Hz) A legjobb rendszám-kombinációk 
egy-egy teljes SSM algoritmusból

A kiszámított 
alapfrekvencia (Hz) 

40, 60, 120, 180, 300 <2,3,6,9,15> 20 

60, 120, 180, 300 <1,2,3,5> 60 

40, 120, 180, 300 <2,6,9,15> 20 

40, 60, 180, 300 <2,3,9,15> 20 

40, 60, 120, 300 <2,3,6,15> 20 

40, 60, 120, 180 <2,3,6,9> 20 
 

Habár a zajkomponensek felismerése az eredeti SSM algoritmus többszöri lefutását, 

azaz több számítási műveletet igényel, a módosított algoritmus képes felismerni, hogy a 

simított spektrumban detektált csúcsok közül melyik nem tartozik/melyek nem tartoz-

nak a harmonikus jelhez. 
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3.3 Összehasonlítás más algoritmusokkal 

A Simított Spektrum Módszer hatékonyságának tesztelésére a MATLAB-ban harmonikus 

tesztjeleket hoztam létre. Az összehasonlításhoz a korábban is alkalmazott paraméterér-

tékeket használtam, azaz a mintavételi frekvencia (Fs) 44100 Hz, az ablakméret (N) 

2048 pont, és a hányadosukból kiszámítható frekvenciafelbontás (B) 21,53 Hz volt. A 

generált tesztjelek alapfrekvenciája 200 és 800 Hz között, 1 Hz-es léptékkel változott, így 

az összehasonlításhoz összesen 601, különböző alapfrekvenciájú tesztjelet generáltam. 

Minden tesztjelben tíz felharmonikus szerepelt, az egyes frekvenciakomponensek inten-

zitását egy véletlenszám-generátor határozta meg. Az összehasonlításban az SSM mellett 

az autokorrelációs függvényt (XCOR) és robusztusságáról ismert Harmonic Product Spectrum 

(HPS) eljárásokat teszteltem a pontosság tekintetében. Az autokorrelációs függvényt 

gyakran alkalmazzák az alapfrekvencia meghatározására a beszédfelismerésben [7], [15], 

[60], [61]. A HPS módszere a harmonikus spektrum szabályos struktúráját használja fel 

az alapfrekvencia meghatározásához [57] – a részletes működéséről, és egy általam to-

vábbfejlesztett alkalmazásáról a 2.2.3 fejezetben írtam. 

A pontosság vizsgálatához azért nem valódi sírásjeleket használtam fel, mert azok 

esetében nem lehet egyértelműen tudni az alapfrekvencia értékét. Mivel a generált teszt-

jelek alapfrekvenciája pontosan ismert volt, a vizsgált alapfrekvencia-detektáló algorit-

musok kimeneti értékeiből egyből meg lehetett határozni és össze lehetett hasonlítani az 

eljárások pontosságát. Az egyes módszerek összevetését segíti a 3.3. táblázat, ami a de-

tektálási hibák átlagát és szórását mutatja. A különböző alapfrekvenciájú harmonikus 

tesztjeleken elvégzett vizsgálat alapján az SSM pontossága a legjobb. 

3.3. táblázat. Összehasonlítás három alapfrekvencia-detektáló algoritmus pontossága között: Simított Spekt-

rum Módszer (SSM), autokorrelációs függvény (XCOR) és a Harmonic Product Spectrum (HPS).  

 A detektálási hibák 
átlaga (Hz) 

A detektálási hibák 
szórása (Hz) 

SSM 0,6427 0,7617 

XCOR 1,6717 2,2149 

HPS 5,3852 6,2251 
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Amint ezt a 3.3. táblázat is mutatja, pontosság tekintetében a Simított Spektrum 

Módszer detektálási hibája a legkisebb, átlagosan mintegy 0,6 Hz. Az autokorrelációs 

függvény átlagos hibája 1,7 Hz-es értékkel jóval megelőzte a HPS által mutatott 5,4 Hz-

es átlagos detektálási hibát. Habár a fentiek alapján a Harmonic Product Spectrum módszerét 

nem lehet nagy pontosságú F0 detektálási célokra használni, a HPS a robusztus és meg-

bízható működésével számos feladat megoldását segíti, mint azt a 2.2.3 fejezetben is 

ismertettem. 

Megjegyzendő, hogy a HPS FFT-alapú módszer, így a detektálási hibája az FFT 

spektrum durva frekvenciafelbontásából ered. A tesztjelek nagy száma miatt, és az is-

mert B/2=10,7666 Hz-es nagyságú „worst case” detektálási hiba alapján a HPS átlagos 

hibáját meg is becsülhetjük: a detektálási hibákra nézve egyenletes eloszlást feltételezve 0 

és B/2 között, az eloszlás várhatóértéke, így a HPS detektálási hibájának számított átlaga 

5,3833 Hz. 

3.4 Az SSM alkalmazása 

A Simított Spektrum Módszert 2004 óta folyamatosan alkalmazom a csecsemősírások alap-

frekvenciájának pontos meghatározására. A módszert MATLAB környezetben valósítot-

tam meg, az eljárás több paramétere hangolható, így egyéb harmonikus jelek alapfrek-

venciájának nagy pontosságú meghatározására is alkalmazható. 

Az állítható paraméterek a következők: 

• a simítás magfüggvényének típusa (pl. haranggörbe, háromszög, szinusz); 

• a simítás sávszélessége (ennek felső határa a várható legkisebb alapfrekvencia fe-

le); 

• a simított spektrumban történő lokális maximumkeresés frekvenciaintervalluma; 

• szabályok a rendszám-kombinációk generálásához; 

• szabályok a várható extra frekvenciakomponensek kiszűréséhez. 

Az SSM alkalmazásával meghatároztam 366 sírásfelvétel 2780 sírásszegmense 57153 

sírásablakának alapfrekvenciáját, és a kapott eloszlást bemutattam a nemzetközi 
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International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology folyóiratban [95], mely az eddig publikált 

legnagyobb esetszámú és részletességű alapfrekvencia-eloszlás, pontosítva más kutató-

csoportok eredményeit. A detektált alapfrekvencia-értékek több mint 95%-a 300 és 

675 Hz között található, pontos eloszlásukat a 3.5. ábra mutatja. Az eloszlás mediánja 

428,3 Hz, átlaga 441,3 Hz és szórása 96,5 Hz. 
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3.5. ábra. 57153 sírásablak alapfrekvenciájának eloszlása a Simított Spektrum Módszer felhasználásával. 

A Simított Spektrum Módszerrel kapott eredményeket számos további elemzés során 

használom fel (pl. dallamelemzés). 

3.5 Összefoglalás 

A Simított Spektrum Módszer egy nagy pontosságú eljárás a csecsemősírások és általánosít-

va a harmonikus jelek alapfrekvenciájának meghatározására. Az SSM detektálási hibája 
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egy nagyságrenddel kisebb, mint a spektrum frekvenciafelbontásából eredő detektálási 

hiba. A módosított SSM algoritmus képes felismerni és a számításoknál figyelmen kívül 

hagyni a harmonikus jelek felharmonikusaitól eltérő frekvenciájú, zavaró frekvencia-

komponenseket. Az SSM hátránya a nagy műveletszám és számítási idő. 

Összefoglalva, a Simított Spektrum Módszer algoritmusa a következő lépésekből épül 

fel: 

• a spektrum simítása a magfüggvény és a simítási sávszélesség alapján; 

• a simított spektrumban lokális maximumok keresése; 

• lehetséges rendszám-kombinációk generálása; 

• a detektált csúcsok leosztása az egyes rendszám-kombinációkkal, s a hányadosok 

szórásának kiszámítása; 

• a legkisebb szórást eredményező rendszám-kombináció a nyertes; 

• az alapfrekvenciát a legnagyobb detektált csúcs és rendszámának hányadosa adja 

meg. 

 

 

 



 

4. FEJEZET  
A csecsemősírás dallama 
Dallamokkal a mindennapi életben számtalan helyen találkozunk nap, mint nap, gondol-

junk az emberi beszéd érzelmeket kifejező hanglejtésére, az énekhangra, stb. Általános-

ságban a dallam az alapfrekvencia időbeli változását jelenti. A csecsemősírások ese-

tében is érdemes a dallamról beszélni (minden egyes sírásszegmensnek önálló dallama 

van), melynek éppúgy lehet mondanivalója, vagy olyan információtartalma, melyet csak 

alaposabb megfigyelések után tudunk értelmezni. A dallamok behatóbb elemzésével 

eddig csak néhány kutatócsoport foglalkozott, mivel nehéz a dallamokat meghatározni, 

ábrázolni és értékelni, így e kutatócsoportok főleg szubjektív (meghallgatásos) úton foly-

tatták vizsgálataikat. 

Ebben a fejezetben bemutatok egy új eljárást, az Ötvonalas Módszert (Five Line Method – 

FLM), a csecsemősírások dallamának áttekinthető ábrázolására. Megvizsgálom, hogy 

miként oldható meg a tévesen detektált dallamkomponensek javítása, miként tömöríthe-

tő biztonságosan a dallam, valamint különböző szubjektív és objektív dallamkategorizá-

lási módszereket tekintek át. Végül bemutatok egy olyan új szempontrendszert, amellyel 

megoldható a dallamok alakjának objektív kategorizálása. 

4.1 Bevezető 

Leggyakrabban a zenében találkozunk a „dallam” kifejezéssel. A dallamok zenei ábrázo-

lását kottázással valósítják meg, melynek számos módja létezik (négyvonalas-ötvonalas 

kottapapír, kulcsok, hangjegystílusok, stb.). A zenében egy dallamot jellemezhet kezdő- 

és záróhangja, alakja, tempója, ritmusa, a dallamot alkotó hangok viszonya, és még 

57 
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számtalan további tulajdonsága, ezért nem csodálkozhatunk azon, ha a csecsemősírások 

dallamának elemzésével eddig csak kevesen próbálkoztak. 

A csecsemősírások egyik, számomra legötletesebb, dallamelemzését egy magyar kuta-

tócsoport végezte. Makói és mtsai a 70-es évek elején vizsgálták az újszülöttek első felsí-

rásának dallamát ún. „hangmikroszkópiás ábrázolással” [47], [48]. A kutatócsoport egyik 

tagja zenész volt és abszolút hallással rendelkezett: a kazettás magnóval felvett, majd 

többször visszajátszott sírások dallamát kottapapírra vetette (lásd 4.1. ábra). Így tudták 

megjeleníteni és az alapján elemezni a sírási hangok dallamát. A kazettás magnót ½ vagy 

¼ lejátszási sebességre kapcsolva a dallam részletesebb követésére is lehetőségük nyílt. 

Az ő elgondolásuk alapján dolgoztam ki a 4.2 fejezetben tárgyalt Ötvonalas Módszert. 

 

 

4.1. ábra. Makói és mtsai igen szemléletesen kottapapíron ábrázolták a csecsemősírások dallamát 1975-ben. 

Minden sor tetején az időléptékezés látható, a kutatók saját jelölésrendszerrel (pl. A-B-C) további hangje-

lenségeket is megjelenítettek. 
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Schönweiler és mtsai 1996-ban hatféle dallamtípust közöltek (lásd 4.2. ábra): eső, emel-

kedő, lapos, emelkedő-eső, eső-emelkedő valamint felpattanó [69]. Tapasztalataik szerint 

ezzel a hat kategóriával jellemezhető minden csecsemősírás. Bár az általuk létrehozott 

kategóriák könnyen kezelhetőek, hamarosan meg fogom mutatni, hogy a sírások dallam-

alakjának lényegesen több kategóriája létezik. 

 

emelkedő-eső

eső-emelkedő

eső

lapos

emelkedő

felpattanó
 

4.2. ábra. Schönweiler kutatócsoportjának dallamtípusai 1996-ból. Tapasztalataik szerint ezzel a hat kategóri-

ával jellemezhető minden csecsemősírás. 

Möller és Schönweiler 1999-es munkájukban azt taglalták, mennyire bonyolult a csecse-

mősírások dallamait értékelni és összehasonlítani [53]. Egy elméleti megoldásként java-

solták a sírások komplexitásának, összetettségének vizsgálatát, de nem tudtak olyan pa-

ramétert, módszert megnevezni, amellyel megbízhatóan és robusztus módon lehetne ezt 

megvalósítani. 

Szintén 1999-ben, Michelsson és Michelsson spektrogramok alapján vizsgálták az újszü-

löttek sírását [50]. A dallamot a spektrogram legalsó vonala adja (lásd 4.3. ábra). Habár a 

spektrogramos ábrázolás évtizedek óta hasznos eszköz a csecsemősírások kompakt 

megjelenítésére [32], a nagy frekvenciaátfogása miatt nem biztosít megfelelő minőségű 

felbontást a dallam vizsgálatához.  
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4.3. ábra. Egy csecsemősírás spektrogramos ábrázolása. 

2002-ben közölték Wermke és mtsai cikküket a csecsemősírások dallamának fejlődésé-

ről [100]. Munkájukban a dallam alakját és a sírás intenzitásának változását együtt vizs-

gálták. A dallam ábrázolását a Kay Elemetrics Corp. MDVP szoftverének felhasználásával 

kapták. Beszámoltak arról, hogy míg a vizsgált csecsemők sírásában 8-9 hetes korban 

egyszerűbb dallamokat figyeltek meg, 23-24 hetes korban már az egyszerű dallamrészek 

többszöri megismétlését tapasztalták. 

Rothgänger 2003-as cikkében szintén a fejlődést vizsgálta: a sírási és a gügyögési han-

gok változását követte 0-12 hónapos kor között [66]. Megfigyelése szerint az éhség által 

kiváltott sírások (ún. éhségsírások) dallama jellegzetesen a sírás első harmadában mintegy 

20-30 Hz-et emelkedő, míg második kétharmadában kb. 60-70 Hz-et csökkenő jelleget 

mutat. Továbbá azt találta, hogy a sírás és gügyögés újszülött korban hasonló dallama 

egy éves korra már jelentősen elkülönül egymástól, mivel a gügyögés egyre inkább az 

emberi beszéd irányába halad. 

A következő alfejezetben egy általam kidolgozott eljárást ismertetek, mellyel a cse-

csemősírások dallamait lehet úgy ábrázolni, hogy azok könnyen áttekinthetőek és össze-

hasonlíthatóak legyenek. 
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4.2 Dallamábrázolás 

4.2.1. Az ötvonalas kottapapír 

A már korábban említett Makói nevével fémjelzett kutatócsoport kottapapíron ábrázolta 

a csecsemők sírásának dallamát. Az ötvonalas kottapapír valójában egy speciális frekven-

ciaábrázolási mód, melynek egyes vonalaihoz alulról felfelé haladva szigorúan monoton 

növekvő frekvenciaértékek vannak hozzárendelve. A kottapapír elején található ún. kulcs 

határozza meg az öt vonal egyikének referenciaértékét, például a zenei G-kulcs a G4 

hangnak megfelelő 392,0 Hz-et jelöli (lásd 4.4. ábra). 

Violinkulcs esetén az alulról nézve második vonal felel meg a zenei G4 hangnak 

(392,0 Hz), az első vonal E4-nek (329,63 Hz), míg az ötödik vonal F5-nek (698,46 Hz). 

Az előző fejezetben bemutatott alapfrekvencia-eloszlás (lásd 3.5. ábra) alapján látható, 

hogy a violinkulcsos kottapapír öt vonala közti frekvenciatartomány megfelel a csecse-

mősírás alapfrekvenciái eloszlásának, így a Makói-féle kutatócsoportnak tökéletes volt a 

választása a kottapapírt illetően. 

 

 

4.4. ábra. A felső sorban zenei G-kulcsok, a középsőben C-kulcsok, míg az alsó sorban különböző F-kulcsok 

szerepelnek. Minden egyes kulcs más frekvenciaértékeket rendel hozzá az öt vonalhoz. 

A kottapapírt tovább elemezve elmondhatjuk, hogy skálázása nem egyenletes, azaz a 

szomszédos vonalak közti távolság nem állandó. Ez abból ered, hogy a zenei E és F 

hangok között, valamint a H és C hangok között kis szekund (K2), míg a többi hang 
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között nagy szekund (N2) a távolság, így a szomszédos vonalak között vagy kis terc (K3) 

vagy nagy terc (N3) a távolság. E két hangköz numerikusan a következőképpen hatá-

rozható meg: 

( ) 1892,123
312 ==K , (4.1)

valamint 

( ) 2599,123
412 ==N . (4.2)

Ez azt jelenti, hogy a zenei kottapapír nem alkalmazható pontosan a sírás dallamának 

ábrázolására, mivel egyes vonalai között nagyobb, míg mások esetében kisebb a távolság. 

Ennek kiküszöbölésére az első és az ötödik vonal frekvenciaértékét meghagyva egyenle-

tessé tettem a kottapapír skálázását (lásd 4.1. táblázat) a második, a harmadik és a negye-

dik vonal frekvenciaértékének kismértékű módosításával [5], [83], [96]. 

4.1. táblázat. Az ötvonalas kottapapír vonalainak frekvenciaértéke, ill. azok aránya. Mivel a kottapapír 

skálázása nem egyenletes, a középső három vonal frekvenciaértékének kismértékű módosításával egyenle-

tes skálázás kapható. 

 Ötvonalas kottapapír  Módosítva 
Vonal 
sorsz. 

Zenei 
név Érték (Hz) Szomszédos vona-

lak aránya  Érték (Hz) Szomszédos vona-
lak aránya 

5. F5 698,46   698,46  
   1,1892   1,2065 

4. D5 587,33   578,91  
   1,1892   1,2065 

3. H4 493,88   479,82  
   1,2599   1,2065 

2. G4 392,00   397,70  
   1,1892   1,2065 

1. E4 329,63   329,63  
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4.2.2. További szabályok 

Az ábrázolás egységessé tételéhez feltüntetem az öt vonal mellett azok kerekített frek-

venciaértékét. Az ábrázolási időtengelyt a sírásdallam hosszától függetlenül egy előre 

meghatározott fix értékre állítom, hogy a sírásdallamok hossza is összehasonlíthatóvá 

váljon. A kottázáshoz hasonlóan kis körökkel jelzem a pillanatnyi alapfrekvencia értékét. 

Az ötvonalas kottapapír középső három vonala frekvenciaértékének kismértékű mó-

dosításával kapott egyenletes skálázást, valamint az imént említett szabályokat felhasz-

nálva létrehoztam az Ötvonalas Módszert (Five Line Method – FLM). 

4.2.3. Ötvonalas Módszer – Five Line Method 

Az FLM egységes ábrázolási módot biztosít a csecsemősírások dallamának megjeleníté-

sére. Az így kapott dallamképek közül mutat be néhány példát a 4.5. ábra. 
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4.5. ábra. Néhány példa az Ötvonalas Módszerrel ábrázolt sírásdallamokra. Az ábrázolásmód az ötvonalas 

kottapapírra emlékeztet, ezért könnyen értelmezhető. 
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Az FLM segítségével a csecsemősírások dallamai jobban összehasonlíthatóak egy-

mással. A módszer révén ránézésre elmondható, hogy egy adott dallam mély vagy magas 

hangú, rövid vagy hosszú, kicsi vagy nagy kimozdulású, egyszerű vagy összetett alakú 

[89]. 

Ha ebben az ábrázolásmódban tetszőleges számú vonalat szeretnénk, egyenletes 

frekvenciaskálázás megőrzése mellett, és adott alsó és felső vonalakhoz hozzárendelt 

frekvenciaértékkel, a következő képlettel lehet kiszámolni az egyes vonalak frekvenciaér-

tékét: 

n
i

felső
n
in

alsói FFF ⋅=
−

, (4.3)

ahol Fi az egyes vonalakhoz rendelt frekvenciaérték (i = 0, 1, …, n), n+1 a kívánt vona-

lak száma, Falsó és Ffelső a legalsó és a legfelső vonal frekvenciaértéke. 

Azonban fontosnak tartom megemlíteni, hogy a módszer 30-35 évvel ezelőtti elődje, 

valamint a zenei ábrázolásmóddal való párhuzam miatt célszerű 5 segédvonalat alkal-

mazni. Az alsó segédvonal kb. 330 Hz-es és a felső segédvonal kb. 700 Hz-es frekven-

ciaértékein túl a teljes ábrázolási intervallumnak a 200 és 1000 Hz közé eső frekvencia-

tartományt választottam. Ezek az értékválasztások számtalan elemzésnél és összehason-

lításnál megfelelőnek bizonyultak. 

A dallam ábrázolását nem folytonos görbével, hanem diszkrét pontokkal valósítottam 

meg. Ez egyrészt lecsökkentette a számítási időt, másrészt az ábrázolás így is elegendő 

információt nyújt az elemzéshez. A diszkrét pontok értékét úgy határoztam meg, hogy 

az adott sírásszegmenset azonos nagyságú, át nem lapolódó, ablakokra bontottam fel, és 

ablakonként meghatároztam az alapfrekvencia értékét. Ahhoz, hogy az alapfrekvencia 

ablakokon belüli változását elhanyagolhatónak tekintsük, szükséges, hogy kellően kicsi 

méretű ablakokat válasszunk. Ezzel szemben, a számítási idő lecsökkentése miatt érde-

mes kevesebb, tehát nagyobb méretű ablakokat választani. E két feltétel kompromisz-

szumaként az ablakhosszra kb. 50 ms adódik. 
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4.3 A dallamok feldolgozása 

A következőkben olyan műveleteteket mutatok be, amelyek a dallamok elemzésének 

néhány nyitott kérdését válaszolják meg. Előbb bemutatok egy olyan dallamjavító algo-

ritmust, mely – az emberi halláshoz hasonlóan – kiszűri a sírás dallamában lévő zavaro-

kat, majd előkészítve az új dallamkategorizálási módszert, meghatározok olyan paramé-

tereket, melyek alkalmasak lehetnek a dallamok összehasonlítására. Az egyes esetek il-

lusztrálásához az FLM ábrázolásmódját használom fel. 

A dallamok objektív, automatizált összehasonlítására azért van szükség, mert a ma-

nuálisan történő dallam-összehasonlításnak, kiértékelésnek számos hátránya van: 

• szubjektív, így nem reprodukálható, 

• pontatlan, csak néhány tipikus dallam között tud különbséget tenni, 

• koncentrációt igényel, ezért bizonyos számú összehasonlítás után pihenőt kell tar-

tani. 

4.3.1. Dallamjavítás 

Fontos kijelentés, hogy normális esetben a sírások dallama folytonos. Számos olyan 

esettel találkoztam, amikor a csecsemőnek hangja sírás közben egy rövid időre rekedtté 

vált, és ez a hangjelenség olyan csúcsokat generált a spektrumban, melyek tévútra vezet-

ték az alapfrekvencia-detektáló algoritmust. A tévesen detektált alapfrekvencia-értékek 

esetén beszélek detektálási hibákról, melyek tipikusan néhány egymást követő sírásablak-

ban jelentkeznek (lásd 4.6. ábra). 

Az első képen 0,4 s körül található egy rosszul detektált alapfrekvencia-érték. A má-

sodik képen a sírás elején egy szakaszon a jóhoz képest egy oktávval lejjebb találhatóak 

detektált értékek (ennek oka a kicsit „érces” hang lehet). A harmadik és a negyedik ké-

pen feltehetően rekedtség miatt a sírás közepén több tévesen detektált alapfrekvencia-

érték szerepel. 
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4.6. ábra. Sírásdallamok tévesen detektált alapfrekvencia-értékekkel. 

Az emberi hallás integráló tulajdonsággal is bír. Például, ha egy telefonbeszélgetésben 

időnként kis időtartamú sercegések vagy kimaradások vannak, a telefonáló felek még 

tökéletesen értik egymást. Így van ez a sírás esetében is: ha sírás közben egy rövid időre 

rekedtes hangja van a csecsemőnek, mi ennek ellenére folyamatos sírásdallamot észlelünk. 

Olyan javító algoritmust dolgoztam ki, mely felismeri a detektálási hibákat, és a szom-

szédos, helyesen detektált értékek alapján extra- vagy interpolációval folyamatossá teszi a 

dallamot [88]. Az algoritmus vizsgálja a dallam szomszédos pontjai közti távolságokat, és 

ahol ugrásszerűen nagy (tapasztalataim szerint 50 Hz-nél nagyobb) értéket talál, ott be-

avatkozik. Tekintettel arra, hogy egy dallamon belül több helyen is lehetnek detektálási 

hibák, az algoritmus lépésről-lépésre szünteti meg a detektálási hibákat. A dallam legele-

jén vagy legvégén detektált hibák esetén extrapolációt, a dallam közepén detektált hibák-

nál interpolációt alkalmaz a javító algoritmus. A 4.7. ábra egy olyan extrém esetet mutat, 

ahol számos helyen megszakad a dallam folytonossága. 
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4.7. ábra. A dallam folytonossága több helyen is megszakad, a detektálási hibák miatt. A javító algoritmus 

ezt az extrém esetet is képes lépésről-lépésre kijavítani, és a dallamot folytonossá tenni. 

A dallamok objektív összehasonlítására két módszert fogok a következőkben ismer-

tetni: a dallam deriváltjának vizsgálatát, valamint a dallam polinommal való közelítését. 

4.3.2. A dallamok deriváltja 

Az időben változó dallam deriváltjának vizsgálatával egyszerű eszközt kapunk annak 

eldöntésére, hogy a sírás dallama éppen melyik fázisban van (azaz emelkedő, lapos, vagy 

eső) [89]. Ezzel a módszerrel felismerhetőek az egyszerűbb sírásdallamok. Egy példán át 

bemutatva a módszert, adott egy sírásdallam, melynek deriváltját a 4.8. ábra mutatja. A 

dallam kb. 0,3 s-ig emelkedő, majd azt követően csökkenő tendenciát mutat. A derivált 

vizsgálatából meghatározhatóak a dallam egyes szakaszainak tendenciái. 

A derivált dallamfüggvény (dM/dt) vizsgálatából kiderül, hogy a dallam (M) kb. 0,3 s-

ig emelkedik (dM/dt > 0), majd a legvégéig csökken (dM/dt < 0). A derivált vizsgálatával 

bonyolultabb dallamok felismerése is megvalósítható, logikai szabályrendszerek alkalma-

zásával. Például, definiálhatunk öt meredekségtípust (nagyon emelkedő, emelkedő, la-

pos, csökkenő, nagyon csökkenő) a dallam deriváltja alapján, és a dallam meghatározott 

méretű szakaszaiban a derivált értékéből az egyes meredekségtípusok objektíven meg-

kaphatóak. 
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4.8. ábra. A sírás dallamának és deriváltjának szemléltetése. 

4.3.3. A dallamok polinomos közelítése 

A dallamok vizsgálatának egyik előnyös sajátossága, hogy jelentős mértékű jeltömörítést 

hajthatunk rajta végre lényeges információk elvesztése nélkül. Ezáltal a dallamok kiérté-

kelése kisebb műveletszámmal és tárolókapacitással elvégezhető. 

A tömörítés az ablakokra bontással és az ablakokon belüli változások elhanyagolásá-

val érhető el. Például egy 2 s hosszúságú sírásjel (mely 44100 Hz-es mintavételi frekven-

cia esetén 88200 pontból áll) dallamának leírását, 50 ms-os ablakmérettel számolva, 40 

ponttal meg lehet valósítani. A tömörítés egy következő fokát jelenti a dallamok poli-

nommal való közelítése, mely a dallamok kiértékelésében és összehasonlításában is sze-

repet kaphat. 

A MATLAB polyfit utasítása a bemenetül kapott sírásdallamot úgy közelíti egy poli-

nommal, hogy az eredeti és a közelített pontok közti differencia négyzete minimális le-

gyen. Ezek után az egyes sírásokat jellemző polinomok együtthatóit kell összehasonlítani 
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egymással, vagy hozzárendelhetők tipikus dallamokhoz tipikus együttható-kombinációk 

és aszerint osztályozhatjuk a dallamokat. 

Az imént bemutatott sírásdallamot (lásd 4.8. ábra) a következő hatodfokú polinom na-

gyon kicsi hibával közelíti meg: 

( )
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A fenti összefüggésből láthatjuk, hogy ez az eljárás tovább tömöríti a dallam leírását. 

Jelen példában a dallamot alkotó mintegy 50 pont helyett e módszer alkalmazásával már 

csak 7 pont szükséges a teljes dallam leírásához. Az együtthatók nagy méretét a két di-

menzió (idő és frekvencia) közti 2-3 nagyságrendbeli eltérés magyarázza. 

A polinomok együtthatói felhasználhatóak összehasonlításokhoz ill. kiértékelésekhez 

is. Tapasztalataim szerint az esetek döntő többségében a hatodfokú polinommal való 

közelítés már nagyon kicsi hibával megközelíti a dallamokat. A nagyon hosszú, 

(2 s-nál hosszabb, azaz több mint 40 ablakból álló) sírásjelek esetében célszerű a maga-

sabb fokszám alkalmazása. 

4.4 Új dallamkategorizálási módszer 

2780 sírásdallam alakját tanulmányozva megállapítottam, hogy a Schönweiler-féle dallamtí-

pusok nem fedik le az összes dallamot, ugyanis sokkal bonyolultabb, összetettebb dal-

lamalakok is megfigyelhetőek a sírások között [95]. Például, míg a 4.5. ábra harmadik 

sorában található „IL0020-06.wav” azonosítójú sírás dallamának alakja emelkedő-eső, 

addig a „CR0265-09.wav” azonosítójú sírás dallamának összetettebb az alakja. 

4.4.1. Elemi dallamalakok, új dallamkategóriák 

Az általam javasolt, új dallamkategorizálási módszerben három elemi dallamalakot 

definiálok: eső (-1), lapos (0), emelkedő (+1). Minden dallam úgy is tekinthető, mint 

ezen elemi dallamalakok valamilyen szekvenciája. Az új dallamkategóriák elnevezé-

sét a kapott szekvenciákból alkotott kódok adják, „<>” jelek közé írva. Például egy 
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emelkedő-eső dallamot egy emelkedő dallamalakból (1), valamint egy eső dallamalakból 

(-1) formálhatunk meg, így ez a dallam az <1 -1> kategóriába sorolható. 

4.4.2. Eredmények 

A dallamok deriváltjának vizsgálatával, és küszöbszintek megválasztásával a sírásdalla-

mok elemi részekre bontását és kategorizálását automatizáltam. A 2780 sírásdallamból 

meghatároztam 2780 szekvenciát, melyek -1, 0 és 1 elemekből álltak. A kapott szekven-

ciákat összerendezve a következő eredményeket kaptam. 

Az automatikus dallamkategorizáló eljárásom összesen 77 különböző dallamkate-

góriát talált [94]. Ezek között akadtak egyszerűbb dallamalakok (csak egy-két elemi dallam-

alakból állt), és összetettebb dallamalakok (négy vagy több elemi dallamalak) is. A 77 dal-

lamkategóriából 20 dallamkategória lefedi a 2780 sírásdallam 95%-át. A 20 leggyakoribb 

dallamkategória sémáját és eloszlását a 4.2. táblázat mutatja. 

A leggyakoribb dallamkategória az <1 -1>, minden harmadik sírás dallama 

ide tartozik. Ez megfelel a Schönweiler-féle emelkedő-eső dallamtípusnak. A második, 

harmadik, negyedik helyen szerepelnek az <1>, a <-1> és a <0> kategóriák, ezeknek is 

létezik Schönweiler-féle megfelelése: emelkedő, eső és lapos. Ami meglepő, hogy a 

Schönweiler-féle eső-emelkedő dallamtípusnak megfelelő <-1 1>-es dallamkategória csak a 

13. helyen szerepel. A 2780 sírás dallamának mindössze 75%-a sorolható a Schönweiler-

féle dallamtípusok valamelyikébe, így kijelenthető, hogy a Schönweiler-féle dallamtí-

pusok nem fedik le a minden csecsemősírás dallamát. 
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4.2. táblázat. Az új dallamkategorizálási módszerrel kapott 20 leggyakoribb dallamkategória eloszlása. 

 
 

 

 

A 4.2. táblázat további tanulmányozásából az is kiderül, hogy az egy-két elemi dal-

lamalakból álló kategóriák lényegesen nagyobb esetszámban tapasztalhatóak, mint az 

összetettebb dallamkategóriák [99]. 

A dallamok kezdeténél gyakrabban figyelhetőek meg az emelkedő és a lapos elemi 

dallamalakok, míg a dallamok végénél az eső és a lapos dallamalakok. Ez a megfigyelés 

azzal magyarázható, hogy a hangképzés kezdetekor a hangszalagok nyugalmi állapotból 

feszes állapotba kerülnek, ami az alapfrekvencia megemelkedéséhez vezet. Hasonlóan a 

hangképzés végénél a hangszalagok ismét nyugalmi állapotba kerülnek, csökkentve az 

alapfrekvenciát. 
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4.4.3. Az új dallamkategorizálási módszer alkalmazása 

Az új dallamkategorizálási módszert MATLAB alatt valósítottam meg. A programban 

lehetőség van az elemi dallamalakokhoz tartozó döntési küszöbök módosítására, melyet 

a program a dallam deriváltjának vizsgálatánál vesz figyelembe. A program bemenetére 

nem egy 1-2 s-os sírásszegmenset, azaz 40000-80000 pontból álló jelet, hanem a tipiku-

san 20-40 pontból álló dallamot kell beadni, tehát a korábban említett jeltömörítés és csök-

kentett számításigény elvei érvényesülnek. 

Az új dallamkategorizálási módszerrel megvizsgáltam 2640 sírásszegmens dallamának 

fejlődését az élet első 16 hónapja alatt [93]. A dallamokat életkor szerint rendeztem és 12 

darab 220-as méretű csoportba foglaltam, lásd 4.3. táblázat. A dallamok fejlődésénél két 

fő paramétert vizsgáltam: a dallamok időtartamát, valamint a dallamok alakját az új dal-

lamkategorizálás alapján. 

 

 

4.3. táblázat. A dallamok fejlődésének követésére 2640 dallamot életkor szerint rendeztem és 12 azonos 

méretű csoportba (G01-G12) foglaltam. 

csoport dallamok szá-
ma 

minimális kor 
(napok) 

maximális kor 
(napok) 

medián kor 
(napok) 

G01 220 0 3 2 
G02 220 3 5 5 
G03 220 5 8 6 
G04 220 8 15 10 
G05 220 15 27 20 
G06 220 27 45 38 
G07 220 46 64 57 
G08 220 64 101 81 
G09 220 101 154 117 
G10 220 154 222 196 
G11 220 222 341 250 
G12 220 341 499 413 
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Az időtartamok fejlődésének vizsgálatához összehasonlítottam a legfiatalabb (G01) és 

a legidősebb (G12) csoportokat a statisztikában rendszeresen alkalmazott egyirányú 

variancia analízis (ANOVA) módszerrel és szignifikáns különbséget tapasztaltam a két 

csoport eloszlása között (d.f. = 439; F = 17,01; p = 0,00004). Minél idősebb a csecsemő, 

annál hosszabb sírásdallamokat produkál. A dallamok időtartamának fejlődését a 4.9. 

ábra mutatja be. Mivel a G01-G06 csoportok igen szűk korcsoporton belül találhatók, 

így nem szükséges a tendenciát egy G01-G06 közötti és egy G07-G12 közötti szakaszra 

bontani. 
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4.9. ábra. A dallamok időtartamának fejlődése a 0 és 16 hónapos életkor közötti időszakban. 

Míg kéthónapos korig (G01-G07) a rövidebb (< 1 s) dallamok domináltak, azt köve-

tően (G08-G12) a hosszabb időtartamok aránya megnőtt. Az átlagos időtartam értéke 

hozzávetőlegesen 0,8 s-ról 1,0 s-ra nőtt, az átlagértékek fejlődésére illesztett tendencia-

görbe szerint. A csecsemősírások dallamánál tapasztalt időtartam-növekedés a csecse-

mők fejlődésével kapcsolható össze: egy-két hónapos korig a csecsemők inkább spontán 

módon sírnak, míg később egyre tudatosabban kezdenek el kommunikálni a környeze-

tükkel. A spontán sírások rövidebbek, míg a tudatos (vagy akaratlagos) sírások nagyobb 

időtartamúak. 
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A csecsemősírások dallamalakjának fejlődését az új dallamkategorizálási módszer se-

gítségével követtem. Külön vizsgáltam az első öt leggyakoribb dallamkategória fejlődé-

sét, illetve azok együttes dominanciáját a többi dallamkategóriával szemben (lásd 4.10. 

ábra). Az öt leggyakoribb dallamkategória együttes dominanciája kb. 3 hetes kortól 

(G05) kezdve 16 hónapos korig jelentősen lecsökkent az egyenként 220 dallamot tartal-

mazó csoportokban 193-ról (88%) 132 dallamra (60%). Ezt a változást úgy is értelmez-

hetjük, hogy az eleinte egyszerűbb dallamalakokat az összetettebb dallamalakok kezdték 

el felváltani. 

Az <1 -1>, az <1> és a <-1> dallamkategóriák saját magukhoz viszonyított változá-

sa nagyobb mértékű volt, mint a többi kategóriáé. 
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4.10. ábra. Az öt leggyakoribb dallamkategória fejlődése 0 és 16 hónapos kor között. 

Egy jelentősebb kiemelkedés látható az <1> dallamkategóriánál G03 és G07 között, 

valamint az <1 -1> kategóriánál két relatíve kisebb kiemelkedés G04-G05 ill. G07-G09 

között. A kategóriák mozgásai között helyenként kisebb kapcsolatokat lehet felfedezni, 

pl. az <1 -1> és az <1> kategóriák ellentétes mozgása G06-nál, vagy az <1> és a <-1> 

kategóriák ellentétes mozgása G02 és G08 között. 
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Egy további megfigyelésem a dallamalakok fejlődéséről, hogy a lapos (0) elemi dal-

lamalak jelenléte növekvő tendenciát mutat, azaz minél idősebb a csecsemő, annál több 

kitartott hangú rész található a sírásában. 

A dallamok fejlődésének követésében az időtartam és a dallam alakjának együttes 

vizsgálata azt mutatja, hogy míg újszülött korban rövidebb és egyszerűbb dalla-

mokkal sírnak a csecsemők, addig a koruk előrehaladásával a sírásuk dallama 

egyre hosszabb és összetettebb lesz [93]. 

4.5 Összefoglalás 

A csecsemősírás egyik fontos jellemzője a dallam. A sírás dallamának detektálása az alap-

frekvencia időbeli változásának vizsgálatának felel meg. Az elmúlt évtizedekben a 

spektrogramról szabad szemmel leolvasott alapfrekvencia-változások, vagy a meghallga-

tásos úton történő kiértékelés igen nehézkessé tették a dallamok elemzését. Fontosnak 

tartom, hogy a jövőben történő síráselemző kutatások a sírások dallamával is foglalkoz-

zanak. A dallam vizsgálata azért is előnyös, mert tetszőleges hangfelvételi eszközzel is 

reprodukálható dallamot kaphatunk és a dallamok lényeges információvesztés nélkül 

tömöríthetőek, így kisebb tárolókapacitásra és számítási igényre van szükség. 

A dallamok ötvonalas kottázása lehetővé teszi, hogy a kapott ábráról a dallam számos 

tulajdonságát könnyen le lehessen olvasni (hangmagasság, dallam frekvenciaátfogása, 

stb.). Az egyértelműen definiált frekvenciaértékű öt vonalhoz egyszerűbben viszonyítha-

tó a sírás változó alapfrekvenciája. 

Az emberi hallás integráló tulajdonsága kompenzálja a sírásban jelenlevő kisebb zava-

rokat, és folyamatos dallamnak érzékeli a sírást. A hallás e tulajdonságát utánzó dallam-

javítás lehetővé teszi, hogy a számítógép által detektált és a hallott dallam közti különb-

ségek lecsökkenjenek. 

A polinomos dallamközelítés révén egy 1-2 s-os sírás dallamát már néhány paramé-

terrel is jellemezni lehet. A tömörítéssel könnyebben megvalósítható egy olyan dallam-

elemző rendszer, amiben a távoli felhasználó csupán a sírásparamétereket küldi el elekt-

ronikusan, s nem szükséges az eredeti sírásjel összes, több százezer redundáns pontját 

elküldeni. 
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Az új dallamkategorizáló módszerrel a dallamok alakjának részletes feltérképezésére 

nyílik lehetőség. A módszer a dallamot elemi dallamalakokra bontja, és a dallam alakját 

ezen elemi alakok sorrendjével jellemzi. A leggyakoribb kategória az <1 -1>, amely egy 

emelkedő és egy eső alapfrekvenciájú szakaszból áll; minden harmadik dallam ebbe a 

kategóriába tartozik. Az új dallamkategorizáló módszer segítségével megvizsgáltam a 

csecsemők dallamvilágának fejlődését, és azt tapasztaltam, hogy az életkor előrehaladá-

sával egyre hosszabb és összetettebb alakú dallamokkal sírnak a csecsemők. 

 

 

 



 

5. FEJEZET  
A csecsemősírás és a nagyothallás 
kapcsolata 
Napjainkban is, a nagy gyakorlattal rendelkező szakorvosok számos olyan tapasztalati 

tudással rendelkeznek (pl. MRI felvételek leletezése), melyeket még a modern számítás-

technikai és informatikai eszközparkkal és tudásbázissal sem tudjuk úgy utánozni, hogy 

– az orvosok munkájának megkönnyítése érdekében – a tapasztalati tudást biztonságosan 

és teljes mértékben helyettesíthessük. Bár a számítógépes kiértékelő szoftverek előnye, 

hogy eredményük reprodukálható, nem fáradnak el, és egyszerre nagy mennyiségű adat 

feldolgozására képesek, ezek csak olyan szakterületeken alkalmazhatóak, ahol sikerül az 

orvos teljes szempontrendszerét objektív szempontrendszerré alakítani (pl. valós idejű 

EKG jelfeldolgozás). 

Évtizedes legendák keringenek olyan fül-orr-gégész vagy foniáter gyermekorvosokról, 

akik az orvosi vizsgálóhelyiségbe belépve előbb megálltak az ajtónál, onnan meghallgat-

ták a csecsemő/gyermek sírását, majd csak azt követően kezdték meg az orvosi vizsgála-

tot. Így a sírás előzetes meghallgatása révén már előre felállítottak egy diagnózist, mely 

esetenként pontosabb volt minden műszernél, vagy vizsgálati módszernél. 

Személyesen is ismerek egy ilyen élő legendát, Hirschberg Jenő Professzor személyében. 

Ő több mint három évtizede foglalkozik a különböző kóros sírási és egyéb (pl. köhögé-

si) hangjelenségekkel, széleskörű kutatómunkája és tapasztalata révén képes számos be-

tegség, köztük a nagyothallás, felismerésére és megkülönböztetésére. Ezt a tudást ed-

dig még senki nem alakította át egy olyan objektív szempontrendszerré, amely 
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alapján létre lehetne hozni egy sírási hangokat elemző diagnosztikai szoftvert 

vagy célhardvert. 

Vajon létezik-e olyan objektív mérőmódszer, mely alkalmazásával a csecsemők sírási 

hangjából kimutathatóvá válik a nagyothallás? Mivel a nagyothalló gyermekek vagy fel-

nőttek beszédében jellegzetes eltérések mutatkoznak az ép hallásúak beszédéhez képest, 

ezért joggal feltételezhető, hogy a csecsemők sírási hangjában is léteznek már bizonyos 

különbségek. 

Ebben a fejezetben több olyan vizsgálatot mutatok be, amelyekkel megkísérelem 

megkülönböztetni a nagyothalló csecsemők sírását az ép hallású csecsemők sírásától. A 

vizsgálatokhoz 2001 és 2007 között, különböző egészségügyi intézményekben és egyéb 

helyszíneken készített sírásfelvételeket használok fel. Tekintettel arra, hogy minden 1000 

csecsemőből kb. 2-3 születik legalább közepes mértékű halláskárosodással [18], a rendel-

kezésre álló 366 hangfelvételnek csupán mintegy 4%-a származik súlyosan nagyothalló 

csecsemőktől. 

5.1 Bevezetés 

A sírás és a nagyothallás kapcsolatával foglalkozó tudományos közlemények nagy része 

nem azzal foglalkozik, hogy mi a különbség a nagyothalló és az ép hallású csecsemők 

sírása között, hanem a síró csecsemő valamilyen akusztikus zavarásra adott reakciójából 

következtetnek a nagyothallás jelenlétére. 

1970-ben O’Doherty a síró csecsemő füléhez egy hangforrást tartott 15-30 cm távol-

ságból, és abból következtetett a nagyothallásra, hogy a csecsemő megtorpant-e a zava-

rás hatására sírával, vagy sem [55]. Eljárásának jelentőségét abban látta, hogy ez a vizsgá-

lati módszer nem igényli azt, hogy a csecsemő csendes, vagy alvó állapotban legyen. Vi-

szont elismerte, hogy az eljárás csak olyan esetben adhat megbízható eredményt, amikor 

a csecsemő nem túl fáradt, vagy hisztis. Ennek a megállapítása azonban elég szubjektív, 

így objektív hallásvizsgálati módszerként O’Doherty eljárása nem alkalmazható. 

Schönweiler és mtsai 1996-ban elevenítették fel és dolgozták át [69], [70] Cullen kutató-

csoportjának 1968-ban publikált alapötletét [13]: a késleltetett visszacsatolás hatását 

vizsgálták síró csecsemőkön. A kb. 10 percet igénylő vizsgálat kezdetén a síró csecsemő 
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fülhallgatón keresztül hallotta a saját sírását 90 s-ig, majd a kutatók hirtelen beiktattak 

egy 320 ms-os késleltetést, amit aztán többször ki- és bekapcsoltak. Míg a nagyothalló 

csecsemőket ezek a váltások, és saját sírási hangjuk késleltetett visszahallása kevésbé 

zavarta meg, az ép hallású csecsemők gyakran meglepődtek, megtorpantak. A vizsgálat 

során rögzített sírásfelvételek kiértékeléséhez tanítható neurális hálót alkalmaztak, de azt 

tapasztalták, hogy az ép hallású és a nagyothalló csecsemők reakcióinak elkülönítése 

ezzel a módszerrel nem valósítható meg. 

Az ép hallású és a nagyothalló csecsemők sírásának összehasonlításával érdemben 

csak kevesen foglalkoztak. Nagy általánosságban elmondható, hogy a beteg és az egész-

séges csecsemők sírása abban tér el egymástól, hogy különbözik az időtartamuk, frek-

venciájuk, stb. [32], [50], [53]. 

Szóbeli előadás formájában már többször találkoztam azzal a tapasztalati eredmény-

nyel ill. elmélettel, hogy a nagyothalló csecsemők sírásában sok sikongás tapasztalható 

[8]. A sikongás alapvetően jelen van a csecsemőkben születéstől kezdve, de mivel az igen 

kellemetlen hangzású, az ép hallású csecsemők erről fokozatosan leszoknak, míg a na-

gyothallóknál megmarad ez a hangjelenség. Az elmélet alapján, a sikongás következtében 

a nagyothalló csecsemők sírásában gyakran megfigyelhető a magas, 1000-2000 Hz kö-

zötti alapfrekvencia is, míg az ép hallásúak alapfrekvenciája jellemzően 440 Hz környé-

kén található. Furlow összefoglaló művében szintén arról számol be, hogy számos meg-

betegedés a sírási hang alapfrekvenciájának felfelé tolódását eredményezi [23]. 

A következő alfejezetekben ép hallású és nagyothalló csecsemők sírásait fogom ösz-

szehasonlítani saját elemző módszerekkel, hogy objektív eredményekkel igazoljam, vagy 

megcáfoljam más kutatócsoportok eredményeit a nagyothallás és a sírás kapcsolatrend-

szeréről. 
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5.2 Módszer 

5.2.1. Hangfelvételek 

Az automatikus elemzőmódszerek létrehozásához és teszteléséhez 2001 óta folyamato-

san, különböző felvételi helyszíneken és felvételi technikákkal, 366 csecsemő sírása ke-

rült rögzítésre. A hangfelvételek a szülők beleegyezésével és jelenlétében készültek. 

A hangfelvételek mintegy fele a Budapesti Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gégészeti és 

Bronchológiai Osztályán (osztályvezető főorvos: Dr. Katona Gábor) készült, egy SONY 

DCR-TRV 25 típusú digitális videokamerával. A csecsemők fül-orr-gégészeti vizsgálaton 

vettek részt, mely folyamán a szakorvos belenézett a halló- és orrjáratokba, ami a szülő 

ölében ülő csecsemők számára kényelmetlen volt, s ez váltotta ki a sírást. Ezek a felvéte-

lek tipikusan 20-30 s hosszúságúak. Hasonló hangfelvételi technikával, de kisebb szám-

ban további hangfelvételek készültek Budapest más egészségügyi intézményeiben is 

(Szent István Kórház Szülészet-Nőgyógyászat és Nőgyógyászati Onkológiai Osztály, Schöpf-Mérei 

Kórház Koraszülött Osztály). 

A sírások bő egynegyede a Miskolci Megyei Kórház Fül-orr-gége Osztályán (mb. osztályve-

zető főorvos: Dr. Szabó Zsolt) került rögzítésre, egy általam írt hangrögzítő és adatbázis-

kezelő, MATLAB környezetben futó szoftver (Crydatabase v2.1.4) segítségével. A szoftver 

érzékeli, ha a számítógéphez csatlakoztatott mikrofon (SONY ECM-MS907, AKG 

D55S) ki van kapcsolva, és arra is felhívja a figyelmet, ha a mikrofon túl közel van a síró 

csecsemőhöz [90]. Az így készített hangfelvételek egységesen 20 s hosszúságúak, a sírás 

kiváltó oka ebben az esetben is az orvosi vizsgálat volt. 

A többi sírásfelvétel otthoni környezetből származik. Ezek a felvételek tipikusan este 

6 és 8 óra között, még az esti etetés előtt készültek, ekkor a csecsemők már fáradtak 

voltak és éhesek: ez volt a sírás kiváltó oka. Tekintettel a nyugodt körülményekre, a fel-

vételek átlagos hossza tipikusan 80-100 s-ra adódott. A felvételi eszköz a korábban emlí-

tett digitális videokamera, illetve egy SONY ICD-P28 típusú digitális diktafon volt. 

A 366 sírásfelvétel 171 fiú és 195 lány csecsemőtől származik (5.1. ábra). Mivel a sírás 

a kor előrehaladásával egyre tudatosabb kifejezőeszközzé válik, főként a 0-12 hónapos 

kor közötti korosztály sírásának rögzítése volt a cél. Kisebb számban készültek hangfel-
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vételek 1 évesnél idősebb korú csecsemők sírásáról. A 366 csecsemő átlagos életkora 

191 nap, az eloszlás mediánja 79 nap, és szórása 254 nap. Mivel újszülött osztályokon is 

készültek hangfelvételek, az életkor tekintetében a 0-50 napos kor közti csecsemők tet-

ték ki az összes csecsemő mintegy 40%-át. 

A csecsemők hallásképességét vagy a kórházi adatlapról, vagy jellemzően a fülészeti 

vizsgálaton határozták meg. A csecsemők közül 14-nek volt súlyos nagyothallása 

(>60 dB), 67-nek kis-közepes mértékű nagyothallása (20-40 dB), míg a fennmaradó 285 

csecsemő ép hallással rendelkezett. A nagyothallás megállapításánál sajnálatos módon a 

vizsgálatot végző orvosok nem tértek ki minden esetben megfelelő részletezettséggel a 

diagnózis körülírására, ezért ennek kiküszöbölésére az általam létrehozott Crydatabase 

szoftverben már kötelező módon kellett megadni az esetleges hallásveszteség számos 

körülményét (vizsgálóeszköz, jobb és bal oldali hallásveszteségek különválasztása, stb.) 

[90]. 
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5.1. ábra. Az összegyűjtött és vizsgált 366 csecsemő nem, hallásképesség és életkor alapján vett eloszlása. 
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Az adatbázisba került csecsemők kiválasztásának nem volt különösebb korlátozási 

szempontja. A Heim Pál Kórház-ból származó hangfelvételek a kórház Audiológiai ill. Fül-

orr-gégészeti Osztály-ainak ambuláns szakrendelésére érkező csecsemők sírásairól készültek, 

itt ritkán, de sikerült nagyothalló csecsemőket is találni. A Szent László Kórház Szülészeti 

Osztály-án 0-10 napos korú, ép hallású újszülöttekről készítettem a hangfelvételeket. A 

Schöpf-Mérei Kórház-ból koraszülött csecsemők hangfelvétele származik, itt több esetben 

halmozott rendellenességeket tapasztaltunk a csecsemőknél, tehát nem csak a hallásvesz-

teség volt az egyedüli probléma. A Miskolci Megyei Kórház Audiológiai Osztály-áról szárma-

zó hangfelvételek mindegyike a Crydatabase szoftverrel készült. Innen nagyon jó minősé-

gű hangfelvételek, és egyértelmű diagnózisok származnak. Az otthoni körülmények kö-

zött készített hangfelvételek kivétel nélkül egészséges csecsemőktől származtak. 

5.2.2. Adatbázis 

A különböző adathordozókon és formátumokban összegyűjtött hangfelvételeket számí-

tógépre játszottam át, és tömörítetlen, digitális wav fájlokként tároltam el. A felvételi 

alanyokkal, a felvétel körülményeivel, a hangfájllal stb. kapcsolatos minden adatot adat-

bázisban tároltam el. 

A kutatás kezdeti szakaszában egy MS Excel táblázatot hoztam létre az adatok tárolá-

sára (5.2. ábra), majd ezt követően MS Access típusú adatbázist alkalmaztam. Mindkét 

formátum alkalmas volt arra, hogy a MATLAB lekérdezéseket hajtson végre rajtuk, így az 

automatikus síráselemzés első lépéseként a felvételi alanyok kiválasztását egyszerűen 

meg tudtam valósítani. Az adatbázis főbb logikai komponensei: egyedi azonosító, sze-

mélyes adatok (név, nem, születési idő, elérhetőség), felvételi körülmények (helyszín, 

dátum, felvételi eszköz, sírás oka), orvosi adatok (hallásképesség, egyéb betegségek), 

hangfájl specifikációi (fájlnév, mintavételi frekvencia, felvétel hossza). 
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5.2. ábra. A hangfelvételekkel kapcsolatos minden adatot adatbázisban tároltam el. 

5.2.3. Elemzés 

A sírásjelek digitális feldolgozása és elemzése az elmúlt évtizedben a legtöbb kutatócso-

port esetében célhardverek és célszoftverek alkalmazásával valósult meg, pl. [56], [65], 

[100]. Ezek előnye, hogy a kutatók közvetlenül a kapott eredmények értelmezésére fóku-

szálhattak, s nem volt szükség az elemzési módszerek eszköztárának behatóbb vizsgála-

tára. A készen kapott elemzések alkalmazásának hátránya, hogy nem lehet velük 

észrevenni a csecsemősírás minden sajátosságát és alkalmazkodni hozzájuk, 

mivel egy-egy célhardver konkrét témakörök megoldására használható, melyek 

között nem szerepel a síráselemzés, csak általánosságban a hang- vagy beszéd-

elemzés. 

Munkám során a digitalizált sírásjeleket MATLAB alatt írt saját elemző algoritmusokkal 

vizsgáltam, és a tapasztalt sajátosságokat beépítettem az elemzésekbe. A sírásfelvételek 

nagy száma miatt minden algoritmust automatizáltam, majd az így kapott eredményeket 

statisztikai módszerekkel dolgoztam fel. 
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Az elemzés kiindulása minden esetben az adatbázisból bizonyos szempontok alapján 

kiválasztott sírások. Ezt követi a hangfelvételek előfeldolgozása, pl. zajszűrés [81], [82], 

[85], majd a bennük lévő sírások automatikus detektálása a 2. Fejezetben ismertetett 

eljárás alkalmazásával (5.3. ábra). 

A detektált sírásszegmensek ismeretében időtartománybeli elemzéseket lehet elvé-

gezni [91]: vizsgálható a szegmensek átlagos időtartama (átlagos szegmenshossz), a szegmen-

sek közti szünetek váltakozása (átlagos szünethossz), a hangfelvétel időtartama és a szeg-

mensek összegzett idejének aránya (fajlagos szegmenshossz), a szegmensek számának és a 

hangfelvétel időtartamának aránya (szegmenssűrűség). 

Az egyes szegmenseket tovább lehet elemezni a frekvenciatartományban, többféle-

képpen. A szegmensek rövid idejű ablakokra bontásával vizsgálható a sírás pillanatnyi 

spektruma, benne speciális frekvenciakomponensekkel [3], [84], [85]: a 3. Fejezetben 

bemutatott SSM módszerrel meghatározott alapfrekvencia, a domináns frekvencia, a 

formánsfrekvenciák, a sávszélesség, stb. Képezhetjük egy szegmens rövid idejű ablakai-

nak összegét Tarnóczy Beszédkórus módszere alapján [74], [75], [76], hogy az adott szeg-

mens ún. statisztikus spektrumának komponenseit elemezhessük [87]. 

Az ablakonként detektált alapfrekvencia-értékeket egymás mellé rendezve a sírás-

szegmens dallamát kapjuk, melyet a 4. Fejezetben kifejtett FLM módszerrel ábrázolhat-

juk, vagy kategorizálhatjuk. 
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5.3. ábra. A síráselemzés általánosított blokkvázlata. 

5.3 Összehasonlítás 

A 366 sírásfelvételből az automatikus sírásdetektáló módszer segítségével 2780 sírás-

szegmenset detektáltam. A szegmenseket 50 ms nagyságú ablakokkal tovább bontva 

összesen 57153 sírásablak került meghatározásra. 

Ebben az alfejezetben a detektált 2780 szegmens alapján a nagyothalló és az ép hallá-

sú csecsemők sírásainak hosszát, mint az egyik legjellegzetesebb sírásparamétert, hason-

lítom össze. Ezt követően a nagyothalló csecsemőket jellemző, a sikongásból származó 

magas alapfrekvencia elméletével foglalkozom, az 57153 sírásablakban detektált F0 érté-

kek összehasonlításával. Végül az új dallamkategorizálási módszerrel összevetem a na-

gyothalló és az egészséges csecsemők sírásdallamait. 

5.3.1. Szegmenshossz 

Az egyik legjellegzetesebb sírásparaméter, a sírásszegmensek hossza. Mivel lényegesen 

több ép hallású csecsemő sírása áll rendelkezésre, a 2780 sírásszegmensből is csak ará-

nyaiban kevés, 202 szegmens tartozik a nagyothalló csecsemők csoportjához. 
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A két csecsemőcsoport eloszlását mutatja az 5.4. ábra. A felső sorban az ép hallású 

csecsemők csoportjához tartozó 2578 szegmenshosszainak eloszlása, míg az alsó sorban 

a nagyothallóké szerepel.  
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5.4. ábra. Ép hallású és nagyothalló csecsemők sírásszegmensei időtartam-eloszlásának összehasonlítása. 

Az eloszlások meglehetősen hasonlítanak egymásra, ép hallás esetén az eloszlás 

mediánja 0,77 s; átlaga 0,90 s és szórása 0,54 s, míg a nagyothallók eloszlása mediánjának 

0,85 s; átlagának 1,00 s és szórásának 0,62 s adódott. Az eredmények alapján a nagyot-

hallók sírásszegmenseinek átlagos időtartama kismértékben meghaladja az ép halló cse-

csemőkét. 

Az 5.4. ábra két eloszlása egyébként teljes mértékben megegyezik a 2.21. ábra tartal-

mával, ahol a két csecsemőcsoport együttes eloszlása szerepel. A kapott eredmények 

alapján kijelenthető, hogy bár kismértékű eltérés tapasztalható a szegmenshosszak átla-
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gában, a nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírásának szegmenshosszai kö-

zött nem tapasztaltam szignifikáns eltérést. 

5.3.2. Alapfrekvencia 

A Simított Spektrum Módszerével meghatározásra került az 57153 sírásablak alapfrekvenciá-

ja, melynek eloszlását a 3.5. ábra mutatta. Az előzőkhöz hasonlóan ez az eloszlás is szét-

bontható a nagyothalló csecsemők csoportjának 4555, és az ép hallású csecsemők 52598 

sírásablakának külön-külön vett eloszlásaira (lásd 5.5. ábra). 

Az 52598 és a 4555 minta alapján készített eloszlások nagyon hasonlítanak egymásra, 

ép hallás esetén az eloszlás mediánja 428,1 Hz; átlaga 442,5 Hz és szórása 96,1 Hz, míg a 

nagyothallók eloszlása mediánjának 428,8 Hz; átlagának 427,3 Hz és szórásának 80,3 Hz 

adódott. Eredményeim alapján, a nagyothalló csecsemők sírására nem jellemző a 

magas alapfrekvencia, ellenben más kutatócsoportok feltételezéseivel. 

A két eloszlás mediánja közel azonos, az ép hallásúak eloszlásának szórása nagyobb a 

nagyothallókénál, feltételezhetően a lényegesen nagyobb esetszám miatt. A nagyothalló 

csecsemők sírásának alapfrekvencia-eloszlásában nem találtam 1000 Hz feletti kompo-

nenseket. A más kutatócsoportok által megfigyelt sikongás, és a vele járó 1000-2000 Hz 

közötti alapfrekvencia tehát nem jellemző minden nagyothalló csecsemő sírására, így a 

megemelkedett alapfrekvencia keresése nem alkalmazható a nagyothallás kimutatására. 
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5.5. ábra. Ép hallású és nagyothalló csecsemők sírási hangjai alapfrekvencia-eloszlásának összehasonlítása. 

5.3.3. Dallamkategóriák 

A 2780 sírásszegmens ablakokra bontásával, ablakonként alapfrekvencia-

meghatározással, majd dallamjavítással 2780 sírásdallamot határoztam meg. A dallamo-

kat a 4. Fejezetben ismertetett kategorizálási módszerrel rendszereztem. 

Az előzőkhöz hasonlóan 202 dallam tartozik a nagyothalló csecsemők csoportjához 

és 2578 dallam az ép hallásúakéhoz. A 20 legfontosabb dallamkategória (lásd 4.2. táblá-

zat) eloszlását mutatja az 5.6. ábra a nagyothalló és az ép hallású csecsemők csoportjára. 

Az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért a két eloszlást önmagukban normalizáltam, így 

mindkét eloszlás %-ban van megadva.  
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5.6. ábra. Nagyothalló és ép hallású csecsemők 20 legfontosabb sírási dallamkategóriájának eloszlása. 

Az <1 -1> dallamkategória a nagyothallók sírásdallamának 29,7%-át, míg az ép hallá-

súak sírásdallamának 33,9%-át teszi ki. Az <1> dallamkategóriába is az ép hallásúak 

sírása (17%) tartozik bele jobban, mint a nagyothallóké (9,4%). 

A dallamkategóriák eloszlása többnyire hasonló a két csecsemőcsoportnál. A nagyot-

halló és az ép hallású csecsemők sírásdallamai között a legnagyobb különbség az <1 -1> 

és az <1> kategóriákban található az ép hallásúak javára, ill. az <1 0> és az <1 -1 0> 

kategóriákban a nagyothallók javára. 

Fontos megjegyezni, hogy az imént bemutatott három összehasonlítást (időtartam, 

alapfrekvencia és dallamkategória) az adatbázisban szereplő összes csecsemő sírása alap-

ján végeztem el. Az esetszámok közötti nagyságrendi eltérés miatt azonban felvetődik a 

kérdés, hogy vajon ugyanezt a képet kapnánk-e a nagyothallókkal antropometriailag (kü-

lönösen életkorilag) egyező egészséges részpopulációval való összehasonlításban? Egy 
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2007-es publikációmban 3-12 hónapos életkor közötti nagyothalló csecsemőktől szár-

mazó 175 sírásdallamot hasonlítottam össze hasonló számú és koreloszlású ép hallású 

csecsemő sírásdallamával. Az ekkor elvégzett összehasonlítások az imént közölt eloszlá-

sokhoz hasonló eredményre vezettek. 

5.4 Tárgyalás 

A nagyothalló emberek beszéde általában könnyen megkülönböztethető az ép hallású 

emberétől. A hallórendszer visszacsatoló szerepe igen jelentős a beszédfejlődésben. Sé-

rült hallással csak részben kap információt a beszélő személy a saját kiadott hangjával 

kapcsolatosan, így például egy magas frekvenciákon nem halló személy a sziszegő „sz” 

hangzót csak igen tompán képes produkálni, mert nem érzi a különbséget a saját és má-

sok hangzói között. 

Az imént említett példához hasonlóan a sírási hangban is elvárhatóak olyan megszó-

lalásbeli különbségek, melyeket a tapasztalt megfigyelő észrevehet. Hirschberg a „fonetikai-

lag iskolázott fület” említi, mint a sírási hang különböző árnyalatainak detektorát [37]. To-

vábbra is nyitott a kérdés: vajon pontosan mi alapján döntöttek a gyakorlott fül-orr-

gégész gyermekorvosok, amikor egy csecsemő sírását meghallgatva kimondták, hogy a 

csecsemő nagyothalló? 

Az előző alfejezetekben bemutatott és nagyszámú hangfelvételen lefuttatott automa-

tizált síráselemzés, valamint a sírás legalapvetőbb paramétereinek összehasonlítása alap-

ján kijelenthető, hogy a vizsgált sírásparaméterek nem különböznek szignifikánsan 

a nagyothalló és az ép hallású csecsemők csoportjai között. Visszatérve az előző 

kérdéshez, a csecsemő sírás közben olyan vizuális információt (pl. mimika, testbeszéd) is 

közölhet a gyermekorvossal, amely hozzájárulhat a diagnózis felállításához. 

5.5 Összefoglalás 

A sírás és a nagyothallás kapcsolatával foglalkozó tanulmányokban a síró csecsemőt 

akusztikus jelekkel (sípolás, saját hang visszavezetése, stb.) próbálták megzavarni, és a 

megtorpanás mikéntje alapján következtetni a nagyothallásra. Kevés olyan kísérlet látott 
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napvilágot, melyben a sírási hang elemzésével akarták volna a csecsemő hallásképességét 

megbecsülni. 

Ebben a fejezetben ismertettem egy lehetséges síráselemzési eljárás menetét MATLAB 

felhasználásával, egy egyszerűsített blokkvázlaton keresztül. A korábbi fejezetekben is-

mertetett eljárásokkal, algoritmusokkal a teljes elemzési folyamatot automatikussá tet-

tem, kizárva a manuális beavatkozásokkal járó szubjektivitást. 

Nagyothalló és ép hallású csecsemők sírását hasonlítottam össze számos sírásparamé-

ter elemzésével. Ezek közül a három legfontosabb paraméter, a szegmenshossz, az alap-

frekvencia és a dallamkategória elemzésével részletesebben is foglalkoztam. A szeg-

menshossz tekintetében a nagyothalló csecsemők átlagértéke mintegy 0,1 s-mal na-

gyobb, mint az ép hallásúaké, viszont a két eloszlás igen hasonló. Az alapfrekvenciával 

kapcsolatosan a nagyothalló csecsemőkre feltételezetten jellemző magas F0 értékek elmé-

letét megcáfoltam 57153 sírásablakból származó alapfrekvencia-érték felhasználásával.  

A két csecsemőcsoport alapfrekvencia-eloszlása és mediánja közel megegyezik. A dal-

lamkategóriák vizsgálatánál eltéréseket tapasztaltam egyes kategóriák előfordulási ará-

nyában a két csecsemőcsoport között. A három leggyakoribb dallamkategória (<1 -1>, 

<1> és <-1>) esetében az első kettő gyakoribb az ép hallású csecsemőknél, míg a har-

madik dallamkategória közel megegyező arányban fordul elő a két csecsemőcsoportnál. 

Az összehasonlítások alapján kijelenthető, hogy a vizsgált sírásparaméterek között 

nincsen olyan, amely figyelembevételével egyértelműen meghatározható lenne a nagyot-

hallás. 

 

 



 

Kitekintés 
A digitális technika fejlődése az orvostudomány számos kutatási területét felgyorsította 

az új, modern algoritmusok, a megnövelt számítási és tárolási kapacitás, stb. révén (pl. 

bioinformatika, genomika). Egyes kutatási területek esetében azonban a digitális techni-

ka még nem váltotta fel teljes egészében a korábbi, analóg elvű eljárásokat. A csecsemő-

sírások diagnosztikai célú elemzésében is hasonló a helyzet: a témában számos eredmény 

analóg, szubjektív elemzésekből származik, melyekből keveset ellenőriztek digitális eljá-

rásokkal. 

Kutatási munkám során általános ajánlást készítettem a csecsemősírások digitális 

elemzéséhez, valamint számos algoritmust, módszert dolgoztam ki a sírást jellemző pa-

raméterek pontos és hatékony meghatározására. A létrehozott eljárásokkal elemzéseket 

végeztem el nagyszámú sírásfelvétel bevonásával, valamint megvizsgáltam egyes korábbi 

kutatócsoportok munkáját. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszék 

Orvosi Informatika Laboratóriumá-ban nyolc éve folyó kutatási munkával kutatócsoportunk 

hazai és nemzetközi megbecsülést vívott ki magának (pl. Nemzetközi Politzer Díj, 2003, 

Amszterdam). Doktori munkám befejezésével a kutatás egy jelentős szakasza zárul le, de 

az eddig elért eredmények, és a felkeltett érdeklődés miatt a kutatás tovább folytatódik. 

A kutatás egyes szakaszait beépítettem az egyetemi oktatásba is, 2006 óta az 

Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok, valamint a Laboratórium II. c. tárgyak részét képezi a 

síráselemzés. Két egészségügyi mérnök hallgató 2006-ban és 2008-ban, egy külföldi ill. 

egy magyar villamosmérnök hallgató 2007-ben és 2009-ben a kutatási téma egy-egy rész-

feladatából írta diplomamunkáját, 2008 tavaszán négy, síráselemzéssel foglalkozó Önálló 

laboratóriumi munka zajlott a tanszéken, az eddig elért eredményeimre épülve. A 
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2008/2009-es tanév tavaszi félévében a Biometria c. tárgy keretein belül három hallgató a 

sírások interaktív, web-alapú spektrogramos elemzését valósították meg. A 2004-ben 

tett, és 2008-ban megadott szabadalmi bejelentésünk (ügyszám: P0501173, lajstrom-

szám: 226447) hasznosításának gondolatával jelenleg is több hazai és külföldi cég foglal-

kozik. A jövőben kutatásfejlesztési pályázat benyújtásával szeretnénk létrehozni egy au-

tomatikus síráskiértékelést végző internetes honlapot, illetve folytatni a kutatómunkát 

további sírásparaméterek és csecsemőkori megbetegedések bevonásával. 

A csecsemőkori károsodások egy része orvosolható, ha kellő időben megtörténik a 

felismerésük. Reményeim szerint a síráselemzés előbb-utóbb egy objektív, non-invazív 

diagnosztikai módszerré fokozható. 

 

 



 

Összefoglalás 
Kutatási célkitűzésem, hogy a csecsemősírások feldolgozása és orvosi célú elemzése 

terén új eredményeket mutassak fel a DSP technológiák alkalmazásával, valamint más 

kutatócsoportok analóg technikákkal elért eredményeit igazoljam, pontosítsam, vagy 

megcáfoljam a módszerek digitális reprodukálásával. 

A második fejezetben az automatikus sírásdetektálás témakörével foglalkoztam. 

Több száz sírásfelvétel vizsgálatánál a sírásszegmensek manuális megkeresése nagyon 

időigényes, a kapott eredmények szubjektívek, így az eljárás nem reprodukálható. A 

szegmensek nagy hatékonyságú detektálása azért fontos, mert a későbbiekben számos 

síráselemző eljárás ezeket veszi alapul (pl. dallamelemzés). 

Bemutattam, hogy miért szükséges a sírásdetektálás esetén speciális módszereket al-

kalmazni. Néhány általánosan elterjedt beszéddetektáló módszer tárgyalását követően 

bemutattam a Kiterjesztett HPS módszert, mellyel egy adott jel spektrális tartalmának osztá-

lyozását tudom megvalósítani. Két új paramétert definiáltam ehhez, a szorzatspektrum-

ban található legnagyobb csúcs nagyságát (Hmax), valamint az ennek 10-4-szeres magassá-

gában található sávszélességét (Fwidth). Több sírásjelen keresztül ismertettem az egyes 

módszerek előnyeit ill. hátrányait, a vizsgált módszerek közül a Hmax paraméter alkalma-

zása tűnt a legmegfelelőbbnek a csecsemősírások szegmenseinek automatikus meghatá-

rozására. 

Egyszerre több beszéddetektáló eljárást felhasználva és további megfontolásokat, ta-

pasztalatokat ötvözve létrehoztam egy kifejezetten csecsemősírások detektálására szolgá-

ló automatikus módszert. 

A harmadik fejezetben bemutattam a Simított Spektrum Módszert, ami egy nagy pon-

tosságú eljárás a csecsemősírások és általánosítva a harmonikus jelek alapfrekvenciájának 
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meghatározására. Az SSM detektálási hibája egy nagyságrenddel kisebb, mint a spektrum 

frekvenciafelbontásából eredő detektálási hiba. A módosított SSM algoritmus képes 

felismerni és a számításoknál figyelmen kívül hagyni a harmonikus jelek felharmonikusa-

itól eltérő frekvenciájú, zavaró frekvenciakomponenseket. 

A negyedik fejezetben a csecsemősírás egyik fontos jellemzőjével, a dallammal fog-

lalkoztam. A sírás dallamának detektálása az alapfrekvencia időbeli változása vizsgálatá-

nak felel meg. Az elmúlt évtizedekben a spektrogramról szabad szemmel leolvasott alap-

frekvencia-változások, vagy a meghallgatásos úton történő kiértékelés igen nehézkessé 

tették a dallamok elemzését. Fontosnak tartom, hogy a jövőben történő síráselemző 

kutatások a sírások dallamával is foglalkozzanak. A dallam vizsgálata azért is előnyös, 

mert tetszőleges hangfelvételi eszközzel is reprodukálható dallamot kaphatunk és a dal-

lamok lényeges információvesztés nélkül tömöríthetőek, így kisebb tárolókapacitásra és 

számítási igényre van szükség. 

A dallamok ötvonalas kottázása lehetővé teszi, hogy a kapott ábráról a dallam számos 

tulajdonságát könnyen le lehessen olvasni (hangmagasság, dallam frekvenciaátfogása, 

stb.). Az egyértelműen definiált frekvenciaértékű öt vonalhoz egyszerűbben viszonyítha-

tó a sírás változó alapfrekvenciája. 

Az új dallamkategorizáló módszerrel a dallamok alakjának részletes feltérképezésére 

nyílt lehetőség. A módszer a dallamot elemi dallamalakokra bontja, és a dallam alakját 

ezen elemi alakok sorrendjével jellemzi. A leggyakoribb kategória a <1 -1>, amely egy 

emelkedő és egy eső alapfrekvenciájú szakaszból áll; minden harmadik dallam ebbe a 

kategóriába tartozik. Az új dallamkategorizáló módszer segítségével megvizsgáltam a 

csecsemők dallamvilágának fejlődését, és azt tapasztaltam, hogy az életkor előrehaladá-

sával egyre hosszabb és összetettebb alakú dallamokkal sírnak a csecsemők. 

Az ötödik fejezetben a sírás és a nagyothallás kapcsolatát vizsgáltam. E témával fog-

lalkozó tanulmányokban a síró csecsemőt akusztikus jelekkel (sípolás, saját hang vissza-

vezetése, stb.) próbálták megzavarni, és a megtorpanás mikéntje alapján következtetni a 

nagyothallásra. Kevés olyan kísérlet látott napvilágot, melyben a sírási hang elemzésével 

akarták volna a csecsemő hallásképességét megbecsülni. 
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A fejezetben bemutattam a MATLAB-bal történő síráselemzés egy lehetséges megva-

lósítását. A korábbi fejezetekben ismertetett eljárásokkal, algoritmusokkal a teljes elem-

zési folyamatot automatikussá tettem, kizárva a manuális beavatkozásokkal járó szubjek-

tivitást. 

Nagyothalló és ép hallású csecsemők sírását hasonlítottam össze számos sírásparamé-

ter elemzésével. Ezek közül a három legfontosabb paraméter, a szegmenshossz, az alap-

frekvencia és a dallamkategória elemzésével részletesebben is foglalkoztam. A szeg-

menshossz tekintetében a nagyothalló csecsemők átlagértéke mintegy 0,1 s-mal na-

gyobb, mint az ép hallásúaké, viszont a két eloszlás igen hasonló. Az alapfrekvenciával 

kapcsolatosan a nagyothalló csecsemőkre feltételezetten jellemző magas F0 értékek elmé-

letét megcáfoltam 57153 sírásablakból származó alapfrekvencia-érték felhasználásával.  

A két csecsemőcsoport alapfrekvencia-eloszlása és mediánja közel megegyezik. A dal-

lamkategóriák vizsgálatánál eltéréseket tapasztaltam egyes kategóriák előfordulási ará-

nyában a két csecsemőcsoport között. A három leggyakoribb dallamkategória (<1 -1>, 

<1> és <-1>) esetében az első kettő gyakoribb az ép hallású csecsemőknél, míg a har-

madik dallamkategória közel megegyező arányban fordul elő a két csecsemőcsoportnál. 

Az összehasonlítások alapján kijelenthető, hogy a vizsgált sírásparaméterek között 

nincsen olyan, amely figyelembevételével egyértelműen meghatározható lenne a nagyot-

hallás. 

 

 



 

Tézispontok 
I. téziscsoport: Automatikus sírásdetektálás 

Kapcsolódó saját publikációk: [V-1], [V-2], [V-3], [V-16]. 

Tézis I. A. A sírásdetektálás folyamatának sajátossága és egyben legnehezebb része, hogy a zöngés 

sírási hangokat olykor szorosan megelőzik vagy követik a hangos levegővételek, melyeket fel kell ismer-

ni és le kell választani a zöngés sírási hangoktól. 

Tézis I. B. Az általam megvalósított Kiterjesztett Harmonikus Spektrumszorzat módszer felhasz-

nálásával lehetőség van a sírási hangok spektrális tartalmának osztályozására, mely alkalmazható a 

tiszta sírások és a hozzájuk kapcsolódó levegővételek megkülönböztetésére is. A spektrális tartalom 

osztályozására vizsgált Hmax paraméter értéke folyamatosan magas a tiszta sírások közben, szignifi-

káns kezdő- és végpontokkal rendelkezik, így jó hatékonysággal alkalmazható az automatikus sírás-

detektáláshoz. A levegővételek hatékony kizárására az Fwidth paraméter alkalmazását javaslom. 

Tézis I. C. A sírás jellegzetességei alapján megállapított korlátozások, valamint energia- és 

spektrális tartalom figyelembevételével nagy hatékonyságú automatikus sírásdetektálás végezhető. A 

korlátozások között célszerű a tiszta sírások minimális időtartamát, a sírás hangerejének széles inter-

vallumban való változatosságát, valamint a levegővételek és a sírások közötti minimális időtartam 

nagyságát is figyelembe venni. 
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II. tézis: A csecsemősírás alapfrekvenciája 

Kapcsolódó saját publikációk: [V-1], [V-4], [V-5], [V-6], [V-7]. 

Tézis II. Az általam megvalósított Simított Spektrum Módszerrel kiszámítható a sírási hang alap-

frekvenciája az FFT-spektrumban található szignifikáns csúcsok frekvenciaértékei alapján, a hagyo-

mányos FFT-spektrum frekvenciafelbontásánál nagyobb pontossággal. A nem ideális felvételi körülmé-

nyek miatt a csecsemősírás hangfelvételekben jelenlevő zajok és zavaró jelek figyelmen kívül hagyását 

célszerű a sírással kapcsolatos ismeretek alapján elvégezni. 

 

III. téziscsoport: A csecsemősírás dallama 

Kapcsolódó saját publikációk: [V-1], [V-8], [V-9], [V-10], [V-11], [V-12], [V-13], [V-17]. 

Tézis III. A. Javaslom a csecsemősírások dallamának zenei ábrázolását, mely lehetőséget ad a dal-

lamok vizuális kiértékelésére. Az általam megvalósított Ötvonalas Módszer jó áttekinthetőséget bizto-

sít, és alkalmas a sírási dallamok szubjektív és objektív összehasonlítására. 

Tézis III. B. A sírások dallamalakjának részletes kategorizálására a dallamot alkotó elemi dal-

lamalakok sorrendje alkalmazható. A létrehozott új dallamkategorizáló módszeremmel kimutattam, 

hogy a csecsemősírásoknak több tucat dallamtípusa létezik.  

 

IV. tézis: A nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírása 

Kapcsolódó saját publikációk: [V-3], [V-12], [V-14], [V-15]. 

Tézis IV. A síráselemzésben egy előfeldolgozási szakaszt követően az elemző algoritmusok alapvető-

en háromféle vizsgálathoz vezethetnek: időtartománybeli, frekvenciatartománybeli és dallamelemzés. A 

nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírásának alapvető paraméterei – időtartam, alapfrekvencia, és 

dallamalak – tekintetében nem találtam szignifikáns eltéréseket. 
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