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PERSONÁLNE CHARAKTERISTIKY REČI ZISŤOVANÉ 

RESYNTÉZOU 

 

Marianna KRAVIAROVÁ 

 

Jednou zo základných personálnych charakteristík reči je jej farba – timbre. História 

skúmania farby hlasu sa začala písať už koncom 17. storočia a to vďaka prácam J. Fouriera, 

G. S. Ohma, H. von Helmholtza, C. Stumpfa a neskôr E. Schumanna. Podľa B. Hálu patrí 

timbre ku kvalitatívnym moduláciam hlasu a medzi zložky ektosémantické t. j. také, ktoré 

z hľadiska obsahu reči nepodávajú žiadnu informáciu, ale informujú o vlastnostiach hlasu 

hovoriaceho. Každý človek má svoje individuálne hlasové zafarbenie, ktorého špecifický ráz 

je vytváraný anatomickými a fyziologickými podmienkami hlasového traktu spolu s ich 

akusticko-auditívnymi dôsledkami, ktoré sa prejavujú v rôznej podobe spektra reči. 

K hlasovým kvalitám nie sme ľahostajní – pekné hlasy sa nám páčia a preto ich počúvame 

radšej ako hlasy nepríjemné. Fourierov rozklad periodického signálu na rad harmonických 

zložiek spolu s Ohmovým psychoakustickým zákonom sa stali základom súčasného výkladu 

vnemu farby hlasu, podľa ktorého ucho plní funkciu frekvenčného analyzátora a určuje 

zložky spektra vyvolávajúce vnem farby hlasu. Podľa J. Sabola má farba hlasu 2 zložky: 

zložku variantnú a zložku invariantnú (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Zložky farby hlasu 

Variantná zložka farby hlasu je osobná (personálna, biometrická, vrodená) charakteristika 

hlasu, je základom prirodzenej identifikácie hovoriaceho človeka v každodennej praxi. Je 

kontúrou (obrazom spektra). Naproti tomu invariantná zložka farby hlasu je naučená 

schopnosť tvoriť odlišné zvuky hlások a súvislej reči, zvukovo je realizovaná polohou prvého 

a druhého (v e-ových a i-ových samohláskach aj tretieho) formantu. Hodnoty formantu majú 

isté tolerančné pole, v ktorom je samohláska ešte jednoznačne identifikovateľná (Sabol, 

Zimmermann, 1996). Skúmaniu invariantnej zložky hlasu bol venovaný dostatočný priestor, 
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pretože táto zložka je významná pre komunikačný proces. Variantná zložka má v komunikácii 

menej dôležitú funkciu – ide o parakomunikačnú a neverbálnu časť signálu, ktorá dopĺňa 

informačný tok. Analýza farby hlasu hovoriaceho môže byť prínosom pri riešení problému 

rozpoznávania osôb. Nie menej dôležitým sa javí aj číselné vyjadrenie farby hlasu v estetickej 

rovine, najmä vo sfére masmediálnej, pedagogickej a pod.  

 

História generovania umelého rečového signálu 

 

Ľudia sa už viac ako 200 rokov snažia vytvoriť stroj, ktorý by bol schopný produkovať 

umelú reč. Prvé pokusy o syntézu reči siahajú do konca 18. storočia. Pod syntézou reči 

rozumieme vytváranie umelého hlasového prejavu pomocou prístroja, ktorý sa nazýva rečový 

syntetizátor. Syntetizátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to na syntetizátory pracujúce 

na mechanickom princípe a syntetizátory pracujúce na elektronickom princípe. K autorom, 

ktorí prispeli k rozvoju tejto problematiky môžeme priradiť ruského profesora Christiana 

Kratzensteina, ktorý sa ako prvý pokúsil o syntézu samohlások a zostrojil prístroj na princípe 

rezonátorov na ich reprodukciu. Azda najznámejším prístrojom na syntézu reči je prístroj 

predstavený v roku 1791 vo Viedni Johannom Wolfgangom von Kempelenom, ktorý sa 

skladal z troch častí – z mechu, vzduchovej krabice a podstavca, na ktorom to všetko ležalo. 

Prístroj dokázal vytvárať nielen časti ľudskej reči, ale aj slová, avšak bol dosť náročný na 

obsluhu. Ďalší pokračovatelia tejto myšlienky boli koncom 18. storočia Charles Wheatstone, 

ktorý upravil Kempelenov stroj, potom v 19. storočí Joseph Faber so svojim hovoriacim 

orgánom, A. G. Bell a R. Willis. V 20. storočí vznikajú prvé elektronické syntetizátory reči. 

V roku 1939 na výstave v New Yorku predstavuje Homer Dudley VODER (Voice Operating 

Demonstrator) inšpirovaný prístrojom VOCODER. Tieto elektronické syntetizátory konečne 

ukázali, že zrozumiteľná reč sa dá vyrobiť aj umelo. Z roku 1951 je známy Pattern Playback 

Synthesizer Franklina Coopera, ktorý pracoval na princípe prekonvertovania obrázkov 

z akustických modelov reči v podobe spektogramu späť do zvuku. Prvý elektronický 

syntetizátor založený na analýze formantov je z roku 1953. Ide o prístroj PAT (The 

Parametric Artificial Talker) Waltera Lawrenca. Môžem ešte spomenúť kaskádový 

formantový syntetizátor zo Štokholmu autora Gunara Fanta pod názvom OVE (Orator verbis 

electris). Prvý artikulačný syntetizátor bol vytvorený v roku 1958 Georgem Rosenom na 

M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) pod názvom DAVO (Dynamic Analog of the 

VOcal tract). Až do nástupu výpočtovej techniky bola analýza reči a s ňou spojená syntéza 

veľmi náročná činnosť. V súčasnosti sa vďaka softvérovým nástrojom stáva analýza reči 
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„oveľa jednoduchšou“ aspoň v porovnaní s minulosťou. V súčasnosti sa stretávame so 

4 základnými prístupmi k syntéze reči a to: 

1. syntéza spájaním jednotiek 

2. formantová syntéza 

3. artikulačná syntéza 

4. HMM syntéza 

Najväčšie využitie syntézy je hlavne v TTS systémoch. Ide o text-to-speech systémy prevodu 

textu do hlasovej podoby. Spomeniem aspoň niektoré z nich: PSOLA, MBROLA, 

FESTIVAL, ORATOR. Avšak aj použitím najmodernejšej techniky nie je celkom vyriešený 

problém nedokonalosti syntetizovanej reči. Ľudská reč v sebe zahŕňa viac informácií, ako len 

hovorený text. Každý človek má jedinečný hlas, v reči sú zakódované suprasegmentálne javy 

hovoriaceho, hlas sa mení aj počas choroby.  

 

Podstatným zdrojom farby hlasu je tvar artikulačného traktu. Zvuk reči – hlas – je ako 

každý zvuk, postupné pozdĺžne vlnenie častíc vzduchu. Hlas sa tvorí orgánmi, ktorých 

primárna funkcia je iná ako vytvárať reč. Rečový signál vzniká výdychovým prúdom vzduchu 

z pľúc, ktorý prechádza hlasivkovou štrbinou, hrdlovou dutinou, ústnou dutinou a cez pernú 

dutinu preniká do priestoru. Tieto orgány ľudského tela, ktoré sa podieľajú na vytváraní 

zvukového signálu, delíme do troch skupín (Kráľ, Sabol, 1989, s.125): 

1. Dýchacie ústroje (pľúca) 

2. Hlasové ústroje (hrtan, hlasivky) 

3. Artikulačné ústroje  

3.1. nadhrtanové orgány (hrdlová, ústna, nosová, perná dutina) 

3.2. artikulačné orgány (jazyk, tvrdé podnebie, mäkké podnebie, pery, zuby, ďasná, sánka, 

čeľusť) 

Skúmanie artikulačných orgánov invazívnymi metódami nie je jednoduché, preto jedným zo 

spôsobov skúmania farby hlasu môže byť analýza akustického rečového signálu resyntézou. 

Pretože tvar artikulačného traktu ovplyvňuje kontúru spektrálnej obálky signálu, opakovanou 

syntézou reči a cielenou úpravou skladby spektra sa dajú odhaliť koeficienty prislúchajúce 

hlasu konkrétneho rečníka. Samotná resyntéza pozostáva z troch krokov: 

1. z analýzy signálu 

2. zo zmeny niektorého fonetického parametra 

3. z opätovnej syntézy signálu 
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Na resyntézu rečového signálu v našom výskume sme použili program VocalTractLab, 

ktorého autorom je Dr. Peter Birkholz z Univerzity v Rostoku v Nemecku. Program sa 

nachádza na webovej stránke http://vocaltractlab.de. Ide o trojrozmerný model artikulačného 

rečového syntetizátora, v ktorom sa dá upravovať poloha artikulačných orgánov tak, aby sa 

dosiahlo požadované spektrum a aby syntetizovaná spektrálna obálka čo najviac zodpovedala 

nameranému spektru. Takto sa dá zistiť poloha artikulačných orgánov a je možné vypočítať 

priebeh prierezu hlasového traktu. Artikulačný rečový syntetizátor je tiež vhodný na výskum 

dynamických charakteristík artikulačných orgánov. Prítomnosť požadovanej charakteristiky 

expresívnej reči sa dá vyhodnotiť vo vytvorenom syntetickom rečovom signáli.  

Pre nainštalovanie programu VocalTractLab je potrebné mať v počítači splnené tieto 

požiadavky: 

1. operačný systém Windows XP alebo vyšší 

2. doinštalovaný Microsoft.NET Framework 2.0 alebo vyšší 

3. directX 5.0 alebo vyšší 

Navrhovaný model artikulačného traktu je vytvorený pomocou zakrivených plôch, ktoré 

vytvárajú rôzne časti hlasových orgánov (Obr. 2): 

1. Horný obal reprezentuje horno-zadnú stenu hlasového traktu. Skladá sa z hornej pery, 

tvrdého podnebia, mäkkého podnebia a zadnej časti hrdlovej dutiny 

2. Spodný obal pozostáva z dolnej pery, čeľuste a prednej strany hrdla, ktoré tvoria prednú 

časť hlasového traktu. 

3. Povrch jazyka je charakterizovaný osobitnou zakrivenou plochou. 

 

Obr. 2 Model artikulačného traktu 
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Tvar zakrivených plôch je určený pomocou skupiny parametrov, ktoré špecifikujú tvar 

a polohu jazyka, pier, mäkkého podnebia, hrtana a čeľuste. Veľký význam pri tvorbe 2D 

modelov artikulačného traktu má použitie magnetickej rezonancie. Všetky 3D modely sú 

založené z veľkej časti na dátach z magnetickej rezonancie a sú náročné na replikáciu. 3D 

rozmer bol vytvorený z 2D rozmerov takýmto spôsobom získaných. Na tomto programovom 

vybavení sme modelovaním rečového traktu, t. j. úpravou polohy orgánov zúčastňujúcich sa 

na tvorbe reči, vytvárali 5 základných slovenských vokálov a, e, i, o, u (Obr. 3). Keďže jazyk 

je najdynamickejší prvok artikulačného traktu, jeho poloha v ústnej dutine najviac ovplyvňuje 

reč. Podľa polohy jazyka v horizontálnom a vertikálnom smere delíme vokály takto (Tab. 1): 

 

 predné stredné zadné 

vysoké i            u 

prostredné      e  o 

nízke        a  

 

Tab. 1 

 

Obr. 3 Vytvorenie vokálu [a] v artikulačnom syntetizátore 
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Záver: 

 

Artikulačná syntéza je najuspokojivejšia metóda na vytvorenie umelej reči vysokej 

kvality. Na druhej strane je to tiež jedna z najzložitejších metód na zrealizovanie. Jednou 

z výhod artikulačnej syntézy je v tom, že modely hlasového traktu umožňujú presné 

modelovanie tranzientov.  

1. Simulátor dokáže vykonávať: 

a) syntézu vokálov 

b) syntézu sonórnych konsonantov 

c) syntézu frikatív 

2. Resyntézou nahrádzame analýzu rozsiahlej zbierky nahrávok. 

3. Zmenou antiformantov a vyšších formantov dokážeme programovo (softvérovo) 

modelovať farby hlasov. 

4. Takýto artikulačný syntetizátor umožňuje resyntézu temporálnej a amplitúdovej lability. 

 

 

Použitá literatúra: 

1. Birkholz, P. – Jackel, D.: A three-dimensional model of the vocal tract for speech 

synthesis. In Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. s. 

2597-2600. Barcelona. Spain. 2003  

2. Birkholz, P.: Short manual for the software TractSyn. Dostupné na internete 

<http://vocaltractlab.de>. 2004  

3. Hala, B.: Fonetika v teórii a v praxi. Praha: SNP. 1975. 484 s. 

4. Kráľ, Á. – Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. 1989. 388 s. 

5. Kröger B. J.: Computer-implemented neural model of speech production and speech 

acquisition. Dostupné na internete <http://www.speechtrainer.eu>. 2006 

6. Sabol, J. – Zimmermann, J.: Akustický signál – Semióza – Komunikácia. Prešov: 

Grafotlač. 2002. 144 s.  

7. Sabol, J. – Zimmermann, J.: Dynamika formantovej štruktúry sonantického jadra slabiky. 

In Govor/Speech. Zagreb.  XIII (1996), č. 1-2, 1996, s. 91-104.  

8. Zimmermann, J.: Spektrálny obraz farby hlasu. 2006  

9. Zimmermann, J.: Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu.  

Prešov: Náuka. 2002. 176 s. 


