
Cz. 2. Obraz sygnału mowy

co i jak można odczytać z reprezentacji 
graficznych – przypomnienie



`
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Jak wyglądają przebiegi fal głosowych 
różnych głosek

Autor slajdu:Stefan Grocholewski
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200 Hz + 400 Hz + 600 Hz + 800 Hz + 1 kHz

Czy istnieje sposób, aby można było 
„zobaczyć skład częstotliwościowy” sygnału mowy

widmo

200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 1 kHz
Autor slajdu:Stefan Grocholewski
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amplituda

widmo  
             
             
  

częstotliwość

czas

F5

F4

F3
F2

F1

spektrogram         
                     

13:27Autor slajdu:Stefan Grocholewski
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Czym różnią się spektrogramy 
różnych głosek?

e a

Autor slajdu:Stefan Grocholewski
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Spektrogramy samogłosek polskich

Annotation Pro
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Spektrogramy samogłosek polskich

Praat: show formants



Jeśli pojęcie 'baza danych' to dla nas po prostu jakikolwiek zbiór 
danych, to na powyższe pytanie możemy odpowiedzieć - 'tak'

Ograniczenia - brak powiązań między poszczególnymi plikami, 
trudności w sortowaniu ze względu na różne kryteria, trudności 
we współpracy, gdy dane są edytowane przez różne osoby (kto 
edytuje, który plik, kiedy, co zostało zmienione?)

Systemy wspomagające pracę na zbiorach plików, np. Git 
http://git-scm.com/ - darmowy hosting dla Git, np.  
https://github.com/, https://bitbucket.org/

Percepcja samogłosek - F1 i F2 - czworoboki
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Formanty a 
artykulacja 
(produkcja) 
samogłosek

F1 - stopień otwarcia 
jamy ustnej

F2 - ułożenie masy 
języka w płaszczyźnie 
przód-tył
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IPA – inne inwentarze samogłosek
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Transkrypcja IPA

Międzynarodowy Alfabet fonetyczny (PL, Jassem 2005)
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Transkrypcja, segmentacja, anotacja

Aby dokonać pomiaru iloczasu, należy przeprowadzić 
segmentację sygnału mowy na głoski / sylaby i in., zależnie 
od potrzeb. Przy mniejszej ilości danych można to 
wykonać ręcznie, większa ilość danych wymaga 
automatyzacji procedur. 

Jak można definiować te terminy?
-> zob. też np. Księga wiedzy (languagesindanger.eu),  
-> -> rozdz. 10, sekcja 'Przetwarzanie i analiza danych'
-> -> rozdz. 4, sekcja 'Dźwięki mowy
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Transkrypcja, segmentacja, anotacja
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Transkrypcja, segmentacja, anotacja
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Transkrypcja, segmentacja, anotacja
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Transkrypcja IPA

Międzynarodowy Alfabet fonetyczny (PL, Jassem 2005)
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Cz. 3. Iloczas i rytm



`

 Czas trwania dźwięków mowy, iloczas

Czas trwania dźwięków mowy – elementy językowe vs. inne dźwięki

Iloczas głoskowy – średnie iloczasy głosek

Iloczas właściwy – rozróżnianie znaczeń

Iloczas a rytm mowy
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Czas trwania dźwięków mowy, iloczas

18Klessa, 2006
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Czas trwania dźwięków mowy, iloczas

19Klessa, 2006
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Czas trwania dźwięków mowy, iloczas

20Klessa, 2006
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Czas trwania dźwięków mowy, iloczas

21Klessa, 2006
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Zjawiska iloczasowe 
a cechy (para)językowe mowy - przykłady

Istotnie wydłużone czasy trwania dla pauz wypełnionych w porównaniu z 
czasem trw. głosek, sylab.

Tempo mowy a percepcja (nie)pewności w głosie – wolniejsze tempo, 
większa percypowana pewność; ale: skrajnie wolne – niepewność.

Przyspieszanie/zwalnianie w obrębie grup iloczasowych jako cecha różnych 
stylów wypowiedzi.

Skłonność do synchronizacji tempa mowy u rozmówców w dialogach.

Charakterystyka rytmiczna języków w oparciu o własności iloczasowe – różne 
“metra” opisujące rytm. Podział języków na syllable-timed, stress-timed. J. 
polski – problematyczny (wys. złożoność fonotaktyczna jak w stress-timed, 
por. angielski, niemiecki, ale wykazuje stosunkowo niewiele redukcji – jak w 
syllable-timed, por. włoski, francuski).
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Zjawiska iloczasowe 
a cechy (para)językowe mowy - przykłady

23Gibbon et al., 2014
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Zjawiska iloczasowe 
a cechy (para)językowe mowy - przykłady

24Klessa & Gibbon, 2014
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Zjawiska iloczasowe 
a cechy (para)językowe mowy - przykłady

25Bigi et al., 2015
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Badanie iloczasu wymaga segmentacji nagrań

Aby dokonać pomiaru iloczasu, należy przeprowadzić 
segmentację sygnału mowy na głoski / sylaby i in., zależnie 
od potrzeb. 
Przy mniejszej ilości danych można to wykonać ręcznie, 
większa ilość danych wymaga automatyzacji procedur.

Przykładowe narzędzia dostępne darmowo: SPPAS 
(Annotation Pro importuje / eksporuje pliki XRA 
wygenerowane w SPPAS), narzędzie on-line: WebMaus 
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Ćwiczenia

Segmentacja sygnału mowy na głoski na podstawie 
wizualnej analizy spektrogramu (Praat, Annotation Pro).  

(Transkrypcja fonetyczna z wykorzystaniem SAMPA: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/polish.htm, 
optymalnie: wersja  rozszerzona).
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https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/polish.htm


Cz. 6. Wybrane typy analiz w oknach czasowych 

Pluginy Annotation Pro

SRMA – synchronizacja tempa w dialogach
TGA – zmienność iloczasowa w grupach czasowych
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Annotation pro – pluginy 
(http://annotationpro.org/plugins/)

29Klessa et al., submitted



`

Annotation Pro – szablon pluginu
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SRMA – Speaking Rate Moving Average
– synchronizacja tempa w dialogach
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SRMA – Speaking Rate Moving Average
– synchronizacja tempa w dialogach

32Karpiński et al., 2014
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Annotation Pro – SRMA plugin - modyfikacja
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Annotation Pro – SRMA plugin - wynik
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Annotation Pro – SRMA plugin - wynik 

(1) COUNT - the number of segments within a moving frame 
(the segments that are only partly included in the frame range are 
treated as whole), 
(2) COUNT with fractions - the number of segments within a 
moving frame (the segments that are only partly included in the 
frame range are treated as fractions), 
(3) the ratio of the segments COUNT to the duration of the 
frame, 
(4)  the ratio of the segments COUNT with fractions to the duration 
of the frame, 
(5) the ratio of the segments COUNT with fractions to the total 
duration of all segments within the frame.
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Annotation Pro – SRMA plugin – eksport i 
analiza 
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Annotation Pro – SRMA plugin – eksport i 
analiza 
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Annotation Pro – SRMA plugin – eksport i 
analiza 
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TGA – Time Group Analysis 
- m.in. zwolnienia / przyspieszenia w grupach 
czasowych

39

Analiza regresji: 
- parametry: timestamp, duration, duration difference
- wyniki: slope, intercept

nPVI:
- pairwise duration variability index (Grabe & Low, 2002)
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TGA – Time Group Analysis 
- m.in. zwolnienia / przyspieszenia w grupach 
czasowych

40Gibbon et al., 2014
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TGA – Time Group Analysis 
- m.in. zwolnienia / przyspieszenia w grupach 
czasowych

41Bigi et al., 2015
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Plugin Annotation Pro + TGA 
- modyfikacja pluginu
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Plugin Annotation Pro + TGA 
- parametry i wyniki

43Klessa & Gibbon, 2014



`

Plugin Annotation Pro + TGA 
- wykresy

44Klessa & Gibbon, 2014
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Plugin Annotation Pro + TGA 
- wykresy

45Klessa & Gibbon, 2014
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Plugin Annotation Pro + TGA  
- eksport i dalsza analiza
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Import/export – opcje 
wbudowane vs. 
pluginy do importu
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Plugin Annotation Pro + TGA  
- eksport i dalsza analiza
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Plugin Annotation Pro + TGA  
- eksport i dalsza analiza
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Plugin Annotation Pro + TGA  
- eksport i dalsza analiza
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Dziękuję za uwagę!
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