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1. Bevezetés 

1.1. Digitális jelfeldolgozás 

Napjainkban a digitális jelfeldolgozás (Digital Signal Processing – DSP) robbanásszerű 
fejlődését éljük: az orvostechnikában egyre gyakrabban alkalmaznak digitális jelfeldolgo-
zó 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. Az analóg jelfeldolgozás fejlett szintjéből kiindulva, és az informatika fejlődését 
kihasználva a DSP technológiák az elmúlt egy-két évtizedben gyökeresen megváltozat-
ták a világot. 

Bár a digitális jelfeldolgozás új szakterületek megjelenését is magával hozta, mind-
ezek ellenére mégsem váltotta fel (részben vagy egészben) az analóg technikákat minden 
területen. Olyan speciális kutatási területeken, mint amilyen a csecsemősírások elemzé-
se, még nem forrottak ki a digitális jelfeldolgozás technikái, ezért az alkalmazott eljárá-
sok (és kutatási eredmények) egy része továbbra is analóg maradt, míg másik részük 
társterületek (pl. beszédfeldolgozás) digitális módszereiből vesz kölcsön. 

1.2. A csecsemősírás 

A csecsemősírás egyszerre utal a csecsemő nemére, korára, antropológiai származására, 
súlyára, egészségi állapotára, szükségleteire és hangulatára [10]. A síráselemzés határte-
rületen áll: számos szakma (akusztikus, mérnök, foniáter, gyermek fül-orr-gégész, ze-
nész, pszichológus, szociológus, stb.) kutatócsoportjai foglalkoztak már a sírási hang 
elemzésével, értelmezésével. Éppen ezért a napvilágot látott tanulmányok sokszor 
egyáltalán nem találkoztak, közös folyóirat vagy tudományos konferencia hiányában. 
Munkám során elsősorban az orvosi-műszaki témájú publikációkkal foglalkoztam, és 
eredményeimet is műszaki ill. orvosi konferenciákon, folyóiratokban mutattam be. 

A sírás az emberi hangképző rendszer segítségével létrehozott komplex hangter-
mék, mely az alábbi fő komponensekből tevődik össze: zöngehang, rezonanciák, és su-
gárzási karakterisztika. A zöngehangot a tüdőből kiáramló levegő által rezgésbe hozott 
hangszalagok hozzák létre. A létrejött hang harmonikus, azaz tartalmazza a hangmagas-
ságot jellemző alapfrekvenciát és annak egész számú többszöröseit. Az alapfrekvencia 
(F0) a harmonikus színképsor legkisebb frekvenciakomponense. A sírás hangereje és 
hangmagassága változik a tüdőből kiáramló levegő sebessége és a hangszálak feszített-
sége révén. 
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2. Kutatási célkitűzések 

A BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékén 2001-ben kezdődött meg a csecsemősí-
rások kutatása a Heim Pál Gyermekkórház közreműködésével, melynek a kezdetektől tagja 
vagyok. A kutatás alapvető célja a nagyothallás és az ép hallás közötti különbségek 
megkeresése volt a sírási hang alapján. Hirschberg több évtizedes munkája megmutatta, 
hogy számos csecsemőkori betegség (köztük a nagyothallás is) felismerhető a csecsemő-
sírás hangjából a gyakorlott fül-orr-gégész vagy foniáter gyermekorvos számára [6]. Ezt 
a tapasztalati tudást azonban eddig még senki nem alakította át egy olyan objektív 
szempontrendszerré, amely alapján létre lehetne hozni egy sírási hangokat elemző 
diagnosztikai szoftvert vagy célhardvert. 

Mivel a csecsemősírás elemzésével az elmúlt évtizedekben kevés orvosi-műszaki ku-
tatócsoport foglalkozott, számos paraméter definíciója, módszer és algoritmus hiányo-
zik az elemzéshez, összehasonlításhoz. Mindezeken felül a kutatócsoportok egy része 
csak analóg jelfeldolgozással és szubjektív módszerekkel dolgozott. 

Így a kutatási célkitűzésemben az ép hallás ill. a nagyothallás közti, sírási hangban 
megjelenő különbségek keresése mellett a csecsemősírás objektív módszerekkel történő 
jellemzése, új sírásparaméterek bevezetése, új algoritmusok létrehozása jelentős hang-
súlyt kaptak. A digitális jelfeldolgozás adta eszközök a korábbi kutatócsoportok szub-
jektív eredményeinek objektív reprodukálását és új elemzések elvégzését teszik lehetővé. 

3. Módszertan 

Munkám során különböző helyszíneken rögzített sírásfelvételekkel dolgoztam, az idő-
tartamuk 10-től több 100 s-ig változott. A wav formátumban tárolt felvételek feldolgo-
zásához és elemzéséhez MATLAB-ot használtam. A sírásfelvételek feldolgozásában az 
első lépés általában a tényleges sírási hangok (más néven tiszta sírások) kiválasztása a 
teljes felvételből. A tiszta sírások időtartama tipikusan 0,5 és 2,0 s között található. A 
további feldolgozáshoz célszerű még kisebb részekre (ablakokra) lebontani a tiszta 
sírásokat, melyek hosszát az elemzés típusától függően 25 és 100 ms közötti értékre 
választottam. A sírásablakok időtartama olyan kicsi, hogy az egy sírásablakon belüli 
hangmagasság vagy hangerő megváltozását el lehet hanyagolni. Egy sírásablak spektru-
mában a rezonanciák és a sugárzási karakterisztika által módosított zöngehang szabályos 
távolságokban elhelyezkedő frekvenciakomponensei látszanak, a felvételi zajok kísére-
tében. A csecsemősírás esetében tipikusan 300 és 700 Hz között található alapfrekven-
cia detektálása számos esetben nehézségekbe ütközik annak túl kicsi amplitúdója vagy a 
megemelkedett háttérzaj miatt. Olyan speciális alapfrekvencia-detektálásra van szükség, 
ami a spektrumban található többi frekvenciakomponens elhelyezkedését is figyelembe 
veszi. 

A síráselemzés fejlődésében a hangfelvételek készítése tekinthető az első mérföld-
kőnek, ugyanis ez alapján egy adott sírás többször is visszahallgathatóvá vált, ami alapo-
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sabb megfigyeléseket, és a sírások összehasonlítását tette lehetővé. Az első csecsemősí-
rás hangfelvételeket Flatau és Gutzmann készítette 1906-ban viaszhengeres fonográf 
alkalmazásával [3]. A síráselemzés második nagy mérföldkövének az elemző eszközök 
megjelenését vehetjük, melyek eleinte a sírás valamilyen vizuális reprezentálását valósí-
tották meg (pl. spektrográfia), majd a digitális jelfeldolgozás megjelenését követően a 
szabadon konfigurálható vizualizáció mellett a matematikai módszerek, modellezések, 
és parametrikus megközelítések is nagy szerepet kaptak. 

A síráselemzésben több évtizeden keresztül nagy népszerűségnek örvendő elemző 
eszköz a spektrogram volt. Például Hirschberg és Szende 1982-es, kóros csecsemőhangokkal 
foglalkozó könyvében mintegy 100 hangfelvétel spektrogramját tette közzé [6], 
Michelsson és Michelsson 1999-ben még mindig spektrogramos elemzések eredményét 
mutatta be [8]. Míg az analóg világban a spektrogramot tipikusan sáváteresztő szűrők 
felhasználásával lehetett megkapni, napjainkban a rövididejű Fourier-transzformáció 
alkalmazásával létrehozott spektrogramok továbbra is számos elemzés (pl. formáns-
elemzés a beszédfeldolgozásban) alapvető kellékei. Mindezek mellett azt tapasztaltam, 
hogy a spektrogram nem nyújt megfelelő minőségű felbontást a csecsemősírások dalla-
mának vizsgálatához. 

Digitális elemző eszközök terén Robb és Cacace 1995-ben [13], Wermke csoportja 
2002-ben [16] a KAY Elemetrics CSL-4300 keskenysávú frekvenciaelemzését alkalmazta 
csecsemősírás-felvételekre. Möller analitikus eljárásokat használt az alapfrekvencia-görbe 
megközelítésére 1999-ben [9], míg 2002-ben Papaeliou kutatócsoportja speciális minta-
felismerő szoftverrendszerrel dolgozott [12]. 

4. Új eredmények 

Négy téziscsoportomat Értekezésem 2-5. fejezeteiben fejtem ki. Először a sírások 
automatikus detektálásával foglalkozom, majd a sírási hangok alapfrekvenciájának 
detektálására mutatok be egy új módszert. A csecsemősírások dallamának meghatározá-
sára, vizualizációjára, tömörítésére és osztályozására adok iránymutatást harmadik 
téziscsoportomban. Végül az eddig bemutatott elemzési eljárások alkalmazásával a 
nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírását hasonlítom össze. 

4.1. Automatikus sírásdetektálás 

Egy sírás hangfelvételében nem csak a 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 levegő-
vétel 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. Nagyon sok 
jellemzőt fel lehetne még sorolni a sírási hanggal kapcsolatosan. 
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Egy egyperces felvételben általában 8-10 sírási hang (vagy más néven tiszta sírás) fi-
gyelhető meg. Sírásdetektálásnak nevezzük azt a műveletet, amikor egy sírás hangfel-
vételéből ezek a tényleges sírási hangok kiválasztásra kerülnek. Mivel a sírásnak igen sok 
típusa, változata létezik, és a hangfelvételben számos zavaró hangjelenség (háttérzajok, 
levegővétel hangja, stb.) benne lehet, a sírásdetektálás műveletét eddig a legtöbb kutató-
csoport manuálisan végezte, például [7], [16]. 

Első téziscsoportomban azt állítom, hogy a sírásdetektálás sajátossága és legnehe-
zebb része a levegővételi hangok felismerése ill. leválasztása, és különböző korlátozások 
alkalmazásával, valamint az energiatartalom és a spektrális tartalom együttes figyelem-
bevételével megfelelő hatékonyságú automatikus sírásdetektálás végezhető. 

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 
ismerni és le kell választani a zöngés sírási hangoktól. 

A beszéddetektálás feladatában, kicsit leegyszerűsítve, a beszélő személy egymást köve-
tő szavainak kezdő- és zárópontjait kell detektálni, ehhez hasonlóan a sírásdetektálás a 
tiszta sírások kezdő- és zárópontjainak meghatározását jelenti. A szavak közös tulajdon-
sága, hogy relatíve nagy energiatartalmúak, így detektálásuk egy megfelelően megválasz-
tott energia-küszöbérték segítségével megvalósítható [1], [4]. A csecsemősírás hangfel-
vételek esetében a nagy energiájú hangrészletek megkeresésével nemcsak a sírási hango-
kat, hanem azokkal együtt a levegővételeket, háttérzajokat, stb. is megtaláljuk. 

A hatékony sírásdetektálás megvalósításához célszerű az energiatartam mellett a 
hangfelvétel spektrális tartalmát is megvizsgálni. Míg a tiszta sírások tipikusan harmonikus 
jelek, azaz az alapfrekvencia mellett annak egész számú többszörösei vannak jelen a 
spektrumban, a zavaró jelek, mint a levegővétel, kevésbé vagy egyáltalán nem szabályos 
struktúrájú spektrummal rendelkeznek. 

A spektrális tartalom vizsgálatával foglalkozó következő tézis ismertetése előtt te-
gyünk egy rövid kitérőt a Harmonic Product Spectrum (HPS) módszerének megismerésé-
hez. A HPS-t harmonikus jelek alapfrekvenciájának meghatározására hozták létre [11], 
működését az 1. ábra foglalja össze. 

A HPS módszer bemeneti paramétere az N fokszám, amely megadja, hogy hány 
alulmintavételezett spektrum szorzata képezze a spektrumszorzatot. N megválasztásánál 
elsődleges szempont a várható felharmonikusok száma. 

A következő tézisben arra mutatok rá, hogy a HPS módszer alkalmas lehet a sírási 
hangok spektrális tartalmának (azaz frekvenciakomponenseinek) jellemzésére. 
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1. ábra. A Harmonikus Spektrumszorzat (HPS) módszerének illusztrálása. 

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 
sírásdetektáláshoz. A levegővételek hatékony kizárására az Fwidth paraméter alkalmazását javaslom. 

Az állítás bebizonyításához felhasználtam, hogy a HPS módszerrel kapott spektrum-
szorzatban harmonikus jelek esetén pontosan egy, nagy intenzitású, keskeny, szignifi-
káns csúcs található. Zajok, vagy levegővételek esetén a spektrum szerkezete kevésbé 
szabályos, ezért a spektrumszorzatban akár több szignifikáns csúcs is szerepelhet, s a 
legnagyobb csúcs magassága feltételezhetően kisebb, sávszélessége pedig nagyobb lesz, 
mint harmonikus jelek esetén. 

A HPS módszer kiterjesztésével bevezettem két új paramétert, mely az előző felté-
telezések alapján alkalmas lehet a spektrum szerkezetének osztályozására. A spektrum-
szorzat legnagyobb csúcsának intenzitását Hmax-szal jelölöm, a spektrumszorzat legna-
gyobb csúcsának 10-4-szeres magasságban lévő sávszélességét Fwidth-hel, lásd 2. ábra. 
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2. ábra. Az eredeti HPS módszer kimeneti paraméterének (F0, bal oldal) és a Kiterjesztett HPS 

kimeneti paramétereinek (Hmax és Fwidth, jobb oldal) illusztrálása. Ez utóbbi két paraméter az eredeti 
spektrum szabályos struktúrájának osztályozására használható. 

A 3. ábra egy 12 s-os sírásfelvételen mutatja be a pillanatnyi energiatartam (Short-
Time Energy Function – STE), a nullátmenetek száma (Zero Crossing Rate – ZCR), Hmax és 
Fwidth alkalmazhatóságát. Mind a négy módszer különböző szempontok alapján ad in-
formációt 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. sírás-
szegmens amplitúdója kisebb a többinél. Az 1., 2., 4. és 5. szegmenseket hangos levegő-
vétel követi. 

A pillanatnyi energiafüggvény a hangos sírásszegmenseket képes jelentősen kiemel-
ni, míg a halkabb szegmensek (mint ami a 7,2-9,7 s között található) kimutatására ke-
vésbé 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 értékekkel 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<) 
rendelkezik. 

A Kiterjesztett HPS módszerrel kapott Hmax és Fwidth értékek a sírás pillanatnyi időjele 
spektrumának szabályosságát jelzik. Mivel Hmax értékkészlete több nagyságrendet is 
átfoghat, időbeli változásának logaritmusát vettem, és azt 0 és 1 közé normálva ábrázol-
tam. A sírásszegmensek helyén Hmax értéke folyamatosan magas (0,8<), szignifikáns 
kezdő- és végpontokkal rendelkezik, így Hmax jó hatékonysággal alkalmazható az auto-
matikus sírásdetektáláshoz. Fwidth többnyire alacsony (<15 Hz) értékekkel rendelkezik a 
sírásszegmensek helyén, de igen érzékeny a felvétel közben lévő zajokra, így görbéje 
kevésbé folytonos. 

A pillanatnyi energiafüggvény, a pillanatnyi átlagos nullátmenetek száma, valamint a 
Kiterjesztett HPS módszerrel kapott két paraméter összehasonlítását az automatikus 
sírásdetektálás vonatkozásában az 1. táblázat foglalja össze. 
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3. ábra. Négy sírásdetektáló módszer összehasonlítása egy 12 s-os sírásfelvételen. 

 

1. táblázat. Négy sírásdetektáló módszer összehasonlítása. 
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A fenti módszerek összehasonlításából látható, hogy az automatikus sírásdetektálást 
legjobban a Kiterjesztett HPS módszerből kapott Hmax paraméterrel lehet megvalósítani. 
Célszerűnek tartom viszont, hogy az automatikus sírásdetektálás első lépése egy energia-
tartam szerinti előszelektálás legyen, hogy a spektrális tartalom vizsgálata csak a sírásfelvé-
tel egy leszűkített részén történjen meg. A levegővételek hatékony kizárására a Kiterjesz-
tett HPS módszerből kapott Fwidth paraméter alkalmazását javaslom. 

I. A. és I. B. téziseimhez szorosan kapcsolódik a következő állítás is: 
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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 
intervallumban való változatosságát, valamint a levegővételek és a sírások közötti minimális időtartam 
nagyságát is figyelembe venni. 

Az állítás értelmezéséhez kiemelt megállapítások: 

• A tiszta sírások legalább 250 ms időtartamúak, így a sírásdetektálás folyamán 
csak az ennél nagyobb, egybefüggő részekkel kell foglalkozni. 

• A hangos levegővételek és az előttük/utánuk következő tiszta sírások közötti 
távolság akár 100 ms-nál is kisebb lehet. Ez azt eredményezi, hogy a sírásfel-
vétel maximum 50 ms nagyságú ablakokra bontható fel, hogy a sí-
rás/levegővétel határ kimutatható maradjon, ezáltal a levegővétel leválasztha-
tó legyen a tiszta sírásról. 

• A tiszta sírások hangereje tipikusan elhalkuló jelleget vesz, ezért az energiatar-
tam vizsgálata önmagában a tiszta sírás halkabb szakaszainak elvesztéséhez 
vezetne. Vannak olyan esetek is, amikor a sírás kezdő és záró szakaszai a han-
gosabbak, ilyenkor az energiatartam vizsgálata önmagában tévesen két külön-
álló tiszta sírást érzékelne. 

• Az energiatartam és spektrális tartalom együttes figyelembevételével történő 
sírásdetektálás küszöbszintjeit minden egyes sírásfelvételre külön kell megha-
tározni, mivel a felvételek eltérő hangkörnyezetben ill. felvevőeszközzel ké-
szültek. 

A létrehozott automatikus sírásdetektáló módszer segítségével 366 sírásfelvételből 
2780 tiszta sírást határoztam meg. A detektált sírások több mint 95%-a 0,3 és 2,0 s 
közötti időtartamú, pontos eloszlásukat az 4. ábra mutatja.  
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4. ábra. A 366 sírásfelvételből az automatikus sírásdetektáló módszerrel meghatározott 2780 

sírásszegmens időtartamainak eloszlása. 
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Az eloszlás mediánja 0,91 s, átlaga 0,79 s és szórása 0,54 s. A sírásfelvételek teljes 
időtartama 8753 s, a detektált tiszta sírások összesen 2535 s hosszúak. Ez azt mutatja, 
hogy egy sírásfelvételnek átlagosan 29%-át teszik ki a tiszta sírások. 

4.2. A csecsemősírás alapfrekvenciája 

A következő tézisben azt állítom, hogy a nem ideális felvételi körülmények miatt a 
csecsemősírás hangfelvételekben jelenlevő zajok, zavaró jelek ellenére lehetőség van a 
sírási hang alapfrekvenciájának pontos meghatározására. 

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 
alapfrekvenciája az FFT-spektrumban található szignifikáns csúcsok frekvenciaértékei alapján, a 
hagyományos FFT-spektrum frekvenciafelbontásánál nagyobb pontossággal. A nem ideális felvételi 
körülmények miatt a csecsemősírás hangfelvételekben jelenlevő zajok és zavaró jelek figyelmen kívül 
hagyását célszerű a sírással kapcsolatos ismeretek alapján elvégezni. 

Tiszta sírás esetén a hang harmonikus így tartalmazza az alapfrekvenciát és annak fel-
harmonikusait. A nem ideális felvételi körülmények, vagy nem professzionális hangfel-
vevő eszközöknek köszönhetően a csecsemősírás FFT-spektrumának számtalan verzió-
ja létezik: 

• tartalmazhat kevesebb vagy több frekvenciakomponenst is, 
• egyes hasznos frekvenciakomponensek (felharmonikusok vagy akár az 

alapfrekvencia) intenzitása nagyon kicsi lehet, 
• a jelenlevő zajok intenzitása egyes frekvenciatartományokban magas le-

het, 
• a jelenlevő zavaró jelek akár saját szignifikáns frekvenciakomponenssel 

is rendelkezhetnek. 

Ez azt is eredményezheti, hogy a sírás egyes frekvenciakomponensei a zajszint alá 
kerülnek, míg egyes szignifikáns zajkomponensek hasznos frekvenciakomponenseknek 
látszódnak. Mindezen körülmények megzavarhatják az alapfrekvencia megkeresését. 

Az általam létrehozott új alapfrekvencia-detektáló módszer (Simított Spektrum Mód-
szer – SSM) első részében történik a spektrum elkenése a szignifikáns frekvenciakom-
ponensek megtalálásához, míg a második részben meghatározásra kerül az alapfrekven-
cia legvalószínűbb értéke, statisztikai módszerekkel. 

A bemeneti FFT-spektrum elkenése egy megfelelően megválasztott, szimmetrikus 
magfüggvény (pl. haranggörbe) segítségével történik. Ezt 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. Az 5. ábra egy sírási hang spekt-
rumát mutatja a simítás előtt és után. 
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5. ábra. Az SSM első lépése: a spektrum simítása. 

Bebizonyítottam, hogy a detektált frekvenciakomponensek alapján akkor kapom 
meg a legkisebb hibával az alapfrekvencia értékét, ha a legnagyobb felharmonikust 
osztom le a rendszámával. 

 hF
nN
FF

n
BFnF s

n ±=±=±= 000 22
/  (1) 

Ahol Fn az alapfrekvencia (F0) n-edik felharmonikusa, B a diszkrét spektrum frekvencia-
felbontása, mely a mintavételi frekvencia (Fs) és az alkalmazott ablakméret (N) hánya-
dosából határozható meg. A számítás végeredménye akkor közelíti meg F0 értékét kis h 
hibával, ha n értéke nagy. 

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 az (1)-ben meghatározott hibahatá-
rokon belül. A leosztáshoz szükség van a detektált felharmonikusok pontos rendszám-
ára. Ennek meghatározása statisztikai úton történik. Lehetséges rendszámok kombiná-
lásával az SSM algoritmusa tesztsorozatokat generál, és minden egyes sorozattal próba-
képpen leosztja a detektált felharmonikusokat. Az lesz a legjobb rendszám-kombináció, 
amely esetében a kapott hányadosokból számított szórás a legkisebb. 

Szemléltetésképpen nézzük az 5. ábra esetét: az alapfrekvencia 340 Hz, a második 
és az ötödik felharmonikus hiányzik a spektrumból. Mivel a spektrum frekvenciafelbon-
tása (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; 
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340,85; 339,06 és 338,54 Hz. Ezen eltérések a 340 Hz-es alapfrekvenciától a korábban 
levezetett hibahatáron belül vannak. 

A leosztás bemutatására öt különböző rendszám-kombináció eredményét mutatja a 
2. táblázat. Mivel a szórás a második esetben a legkisebb, a legjobb rendszám-
kombináció a következő: <1,3,4,6,7>, azaz a spektrumból a 2. és az 5. 
felharmonikusokat nyomták el a zajok. 

2. 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 a 335,47 Hz-es frekvenciaértékre esett. 
Ennél jobb közelítést adott az SSM, ami a hetedik felharmonikus leosztásából 
338,54 Hz-et adott eredményül. 

A Simított Spektrum Módszer hatékonyságának tesztelésére a MATLAB-ban harmoni-
kus tesztjeleket hoztam létre. Az összehasonlításhoz a csecsemősírásoknál tipikusan 
alkalmazott paraméterértékeket használtam, azaz a mintavételi frekvencia (Fs) 
44100 Hz, az ablakméret (N) 2048 pont, és a hányadosukból kiszámítható frekvencia-
felbontás (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 alap-
frekvenciájú tesztjelet generáltam. Minden tesztjelben tíz felharmonikus szerepelt, az 
egyes frekvenciakomponensek intenzitását egy véletlenszám-generátor határozta meg. 
Az összehasonlításban az SSM mellett az autókorrelációs függvényt (XCOR) és a robusztus-
ságáról ismert Harmonic Product Spectrum (HPS) eljárásokat teszteltem a pontosság tekin-
tetében. Az autókorrelációs függvényt gyakran alkalmazzák az alapfrekvencia meghatá-
rozására a beszéddetektálásban [1], [11], a HPS-t az előző téziscsoportnál mutattam be. 

Mivel a generált tesztjelek alapfrekvenciája pontosan ismert volt, a vizsgált alapfrek-
vencia-detektáló algoritmusok kimeneti értékeiből közvetlenül meg lehetett határozni és 
össze lehetett hasonlítani az eljárások pontosságát. Az egyes módszerek összevetését 
segíti a 3. táblázat, ami a detektálási hibák átlagát és szórását mutatja. 
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3. táblázat. Összehasonlítás három alapfrekvencia-detektáló algoritmus pontossága között: Simított 
Spektrum 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 

 

Az SSM alkalmazásával meghatároztam 366 sírásfelvétel 2780 tiszta sírása 57153 sí-
rásablakának alapfrekvenciáját, és a kapott eloszlást bemutattam a nemzetközi 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology folyóiratban, 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 6. ábra mutatja. Az eloszlás mediánja 
428,3 Hz, átlaga 441,3 Hz és szórása 96,5 Hz. 
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6. ábra. 57153 sírásablak alapfrekvenciájának eloszlása a Simított Spektrum Módszer felhasználásával.  

4.3. A csecsemősírás dallama 

Harmadik téziscsoportomban a síráselemzés egyik fontos paraméterével, a dallammal 
foglalkozom. Új módszereket dolgoztam ki a dallamok vizualizálására, tömörítésére és 
kategorizálására, ezáltal az eddig nehezen kezelhető sírásdallamok bármely kutatócso-
port számára elemezhetővé válnak. A dallamelemzés megvalósításához az első két 
téziscsoport eredményeit használtam fel. 

Kapcsolódó saját publikációk: [V-1], [V-8], [V-9], [V-10], [V-11], [V-12], [V-13], [V-17]. 
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Tézis III. A. Javaslom a csecsemősírások dallamának zenei ábrázolását, mely lehetőséget ad a 
dallamok vizuális kiértékelésére. Az általam megvalósított Ötvonalas Módszer jó áttekinthetőséget 
biztosít, és alkalmas a sírási dallamok szubjektív és objektív összehasonlítására. 

A Makói nevével fémjelzett kutatócsoport [7] 1975-ben ötvonalas kottapapíron ábrázol-
ta a csecsemők sírásának dallamát, hasonlóan Gardiner 1838-as munkájához [5]. Műszaki 
értelemben az ötvonalas kottapapír valójában egy speciális frekvenciaábrázolási mód, 
melynek egyes vonalaihoz alulról felfelé haladva szigorúan monoton növekvő frekven-
ciaértékek vannak hozzárendelve. A kottapapír elején található ún. kulcs határozza meg 
az öt vonal egyikének referenciaértékét, például a 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). A II. tézis alkalmazásánál bemu-
tatott alapfrekvencia-eloszlás (lásd 6. ábra) alapján látható, hogy a violinkulcsos kotta-
papír öt vonala közti frekvenciatartomány megfelel a csecsemősírás alapfrekvenciái 
eloszlásának, így a Makói-féle kutatócsoportnak tökéletes volt a választása a kottapapírt 
illetően. 

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 
között nagy szekund (N2) a távolság, így a szomszédos vonalak között vagy kis terc 
(K3) vagy nagy terc (N3) a távolság. Ez viszont 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 egyenletessé tettem a kottapapír skálázását a 
második, a harmadik és a negyedik vonal frekvenciaértékének kismértékű módosításá-
val. 

Az ábrázolás egységessé tételéhez feltüntetem az öt vonal mellett azok kerekített 
frekvenciaértékét. 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 érté-
két. 

Az imént említett szabályok alapján létrehozott Ötvonalas Módszer (Five Line Method – 
FLM) egységes ábrázolási módot biztosít a csecsemősírások dallamának megjelenítésé-
re. Az így kapott dallamképek közül mutat be néhány példát a 7. ábra. 

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. A dallamok három fő jellemzője az átlagos alapfrekvencia, ami körül a dallam 
mozog, a dallam időtartama, valamint a dallamok alakja. 
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7. ábra. Néhány példa az Ötvonalas Módszerrel ábrázolt sírásdallamokra. Az ábrázolásmód az ötvona-

las kottapapírra emlékeztet, ezért könnyen értelmezhető. 

Schönweiler és mtsai 1996-ban hatféle dallamalakot közöltek (lásd 8. ábra): eső, emel-
kedő, lapos, emelkedő-eső, eső-emelkedő valamint felpattanó [14]. Tapasztalataik sze-
rint ezzel a hat kategóriával jellemezhető minden csecsemősírás. Bár az általuk létreho-
zott kategóriák könnyen kezelhetőek, következő tézisemben be fogom bizonyítani, 
hogy a sírások dallamalakjának lényegesen több kategóriája létezik. 

emelkedő-eső

eső-emelkedő

eső

lapos

emelkedő

felpattanó  
8. ábra. Schönweiler kutatócsoportjának dallamtípusai 1996-ból. Tapasztalataik szerint ezzel a hat 

kategóriával jellemezhető minden csecsemősírás. 

Tézis III. B. A sírások dallamalakjának részletes kategorizálására a dallamot alkotó elemi 
dallamalakok sorrendje alkalmazható. A létrehozott új dallamkategorizáló módszeremmel kimutat-
tam, hogy a csecsemősírásoknak több tucat dallamtípusa létezik.  
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2780 sírásdallam alakját tanulmányozva megállapítottam, hogy a Schönweiler-féle hat 
dallamtípus nem fedi le az összes dallamot, ugyanis sokkal bonyolultabb, összetettebb 
dallamalakok is megfigyelhetőek a sírások között. Az általam javasolt, új dallamkategori-
zálási módszerben három elemi dallamalakot definiálok: eső (-1), lapos (0), és emelkedő 
(+1). Minden dallam úgy is tekinthető, mint ezen elemi dallamalakok valamilyen szek-
venciája. 

Az új dallamkategóriák elnevezését a kapott szekvenciákból alkotott kódok adják, 
„<>” jelek közé írva. Például egy emelkedő-eső dallamot egy emelkedő dallamalakból 
(1), valamint egy eső dallamalakból (-1) formálhatunk meg, így ez a dallam az <1 -1> 
kategóriába sorolható. 

Az automatikus dallamkategorizáló eljárásom összesen 77 különböző dallamka-
tegóriát talált. 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. táblázat mutatja. 

4. táblázat. Az új dallamkategorizálási módszerrel kapott 20 leggyakoribb dallamkategória eloszlása. 

 
 

A leggyakoribb dallamkategória az <1 -1>, minden harmadik sírás dallama ide tar-
tozik. Ez megfelel a Schönweiler-féle emelkedő-eső dallamtípusnak. A második, harma-
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dik, negyedik helyen szerepelnek az <1>, a <-1> és a <0> kategóriák, ezeknek is léte-
zik 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 dallamtípusok 
nem fedik le minden csecsemősírás dallamát. 

A 4. táblázat további tanulmányozásából az is kiderül, hogy az egy-két elemi dal-
lamalakból álló kategóriák lényegesen nagyobb esetszámban tapasztalhatóak, mint az 
összetettebb dallamkategóriák. A dallamok kezdeténél gyakrabban figyelhetőek meg az 
emelkedő és a lapos elemi dallamalakok, míg a dallamok végénél az eső és a lapos dal-
lamalakok. 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 nyu-
galmi állapotba kerülnek, csökkentve az alapfrekvenciát. 

Az új dallamkategorizálási módszer alkalmazásával megfigyeltem, hogy a lapos (0) 
elemi dallamalak jelenléte növekvő tendenciát mutat az életkor előrehaladásával, azaz 
minél idősebb a csecsemő, annál több kitartott hangú rész található a sírásában. A 
dallamok fejlődésének követésében az időtartam és a dallam alakjának együttes vizsgála-
tánál azt az eredményt kaptam, hogy míg újszülött korban rövidebb és egyszerűbb 
dallamokkal sírnak a csecsemők, addig a koruk előrehaladásával a sírásuk dallama egyre 
hosszabb és összetettebb lesz. 

4.4. A nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírása 

A sírásjelek digitális feldolgozása és elemzése az elmúlt évtizedben a legtöbb kutatócso-
port esetében célhardverek és célszoftverek alkalmazásával valósult meg [12], [13], [16]. Ezek 
előnye, hogy a kutatók közvetlenül a kapott eredmények értelmezésére fókuszálhattak, s 
nem volt szükség az elemzési módszerek eszköztárának behatóbb vizsgálatára. A készen 
kapott elemzések alkalmazásának hátránya, hogy nem lehet velük észrevenni a csecse-
mősírás minden sajátosságát és alkalmazkodni hozzájuk, mivel egy-egy célhardver 
konkrét témakörök megoldására használható, melyek között nem szerepel a síráselem-
zés, csak általánosságban a hang- vagy beszédelemzés. Következő állításomban azt 
mutatom be, hogy miként valósítható meg a csecsemősírások elemzése digitális jelfel-
dolgozással, s tipikusan milyen jellegű elemzések végezhetőek el. A nagyothalló és az ép 
hallású csecsemők sírásának összehasonlításakor egyrészt abból indultam ki, hogy 
Hirschberg megfigyelései szerint a nagyothalló csecsemők sírása a gyakorlott szakorvos 
számára felismerhető [6], másrészt Furlow összefoglaló művében a beteg csecsemők 
sírási alapfrekvenciájának eltolódásáról számolt be [2]. 

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 
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nagyothalló és az ép hallású csecsemők sírásának alapvető paraméterei – időtartam, alapfrekvencia, és 
dallamalak – tekintetében nem találtam szignifikáns eltéréseket. 

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 mód-
szerekkel dolgoztam fel. 

Az elemzés kiindulása minden esetben az adatbázisból bizonyos szempontok alap-
ján kiválasztott sírások. Ezt követi a hangfelvételek előfeldolgozása (pl. zajszűrés), majd a 
bennük lévő sírások automatikus detektálása az I. téziscsoportban ismertetett eljárás 
alkalmazásával (9. ábra). 

 

Sírás-
felvétel

Előfeldol-
gozás

Szegmen-
tálás

Időtarto-
mánybeli 
elemzés

Sírás-
szegmens

Ablakokra 
bontás

FFT, 
spektrum

Ablakokra 
bontás

F0 
detektálás 

(SSM)

Dallam-
detektálás

Dallam-
javítás

Dallam- 
elemzés

Spektrum-
elemzés

teljes sírás

dallam

szegmensek kezdő- és végpontjai

átlagos szegmens-
hossz, átlagos 
szünethossz, fajla-
gos szegmenshossz, 
szegmenssűrűség

alapfrekvencia, 
domináns frekvencia, 
formánsfrekvenciák, 
sávszélesség, stb.

polinomos közelítés, 
dallamkategorizálás, 
stb.  

9. ábra. A síráselemzés általánosított blokkvázlata. 

A detektált tiszta sírások (szegmensek) ismeretében időtartománybeli elemzéseket le-
het elvégezni: vizsgálható a szegmensek átlagos időtartama, a szegmensek közti szüne-
tek váltakozása, a hangfelvétel időtartama és a szegmensek összegzett idejének aránya, a 
szegmensek számának és a hangfelvétel időtartamának aránya. Az egyes szegmenseket 
tovább lehet elemezni a frekvenciatartományban, többféleképpen. A szegmensek rövid 
idejű ablakokra bontásával vizsgálható a sírás pillanatnyi spektruma, benne speciális 
frekvenciakomponensekkel: a II. tézisben bemutatott SSM módszerrel meghatározott 
alapfrekvencia, a domináns frekvencia, a formánsfrekvenciák, a sávszélesség, stb. Ké-
pezhetjük egy szegmens rövid idejű ablakainak összegét Tarnóczy Beszédkórus módszere 
alapján [15], hogy az adott szegmens ún. statisztikus spektrumának komponenseit elemez-
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hessük. Az ablakonként detektált alapfrekvencia-értékeket egymás mellé rendezve a 
tiszta sírás dallamát kapjuk, melyet a III. téziscsoportban kifejtett FLM módszerrel 
ábrázolhatjuk, vagy kategorizálhatjuk. 

Az egyik legjellegzetesebb sírásparaméter a sírásszegmensek hossza. Mivel lényege-
sen több ép hallású csecsemő sírása áll rendelkezésre, a 2780 sírásszegmensből is csak 
arányaiban kevés, összesen 202 tiszta sírás tartozik a nagyothalló csecsemők csoportjá-
hoz. 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 nagyothallók sírásszegmenseinek átlagos időtartama kismértékben meghaladja 
az ép halló csecsemőkét, de szignifikáns eltérés nem tapasztalható közöttük. 

A Simított Spektrum Módszerrel meghatározásra került 57153 sírásablak alapfrekvenci-
ája, melyből 52598 tartozott az ép hallású csecsemőkhöz, míg a fennmaradó 4555 a 
nagyothallókhoz. A kapott 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. A 
két eloszlás mediánja közel azonos, az ép hallásúak eloszlásának szórása nagyobb a 
nagyothallókénál, feltételezhetően a lényegesen nagyobb esetszám miatt. A két eloszlás 
között nem találtam szignifikáns eltérést. A más kutatócsoportok által megfigyelt sikon-
gás, és a vele járó 1000-2000 Hz közötti megemelkedett alapfrekvencia tehát nem jel-
lemző minden nagyothalló csecsemő sírására, így az 1000 Hz feletti alapfrekvencia 
keresése nem alkalmazható a nagyothallás kimutatására. 

A sírásszegmensek ablakokra bontásával, ablakonként alapfrekvencia-
meghatározással, s az alapfrekvencia-értékek egymás mellé helyezésével 2780 sírásdal-
lamot határoztam meg. A dallamokat a III. B. tézisben ismertetett kategorizálási mód-
szerrel rendszereztem. Az előzőkhöz hasonlóan 202 dallam tartozik a nagyothalló 
csecsemők csoportjához és 2578 dallam az ép hallásúakéhoz. Az <1 -1> dallamkategó-
ria a nagyothallók sírásdallamának 29,7%-át, míg az ép hallásúak 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 ha-
sonló a két csecsemőcsoportnál. A nagyothalló 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. 

5. Az eredmények hasznosítása 

A csecsemősírás-kutatás feldolgozó eljárásaira 2004-ben szabadalmi bejelentést tettünk. 
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 
részfeladatából írta diplomamunkáját, 2008 tavaszán négy, síráselemzéssel foglalkozó 
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Önálló laboratóriumi munka zajlott a tanszéken. A 2008/2009-es tanév tavaszi félévében a 
Biometria c. tárgy keretein belül három hallgató a sírások interaktív, web-alapú 
spektrogramos elemzését valósították meg. 

A dallamelemzés terén létrehozott új módszereim és elért eredményeim alapján azt 
remélem, hogy a jövőben más kutatócsoportok is vizsgálni fogják a csecsemősírások 
dallamát. 

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. 
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