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WPROWADZENIE 

W ciągu ostatnich lat nastąpił szybki wzrost zainteresowania metodami i algoryt-

mami obróbki sygnałów mowy. Poziom rozwoju techniki obliczeniowej na obecnym 

etapie pozwala na obróbkę sygnałów mowny w czasie rzeczywistym, co doprowadziło 

do szerokiego rozpowszechnienia się systemów, które w różnym stopniu używają tech-

nologii mowy.  

Interakcja człowieka z komputerem za pomocą mowy ma wiele zalet, takich jak: 

• Wygoda, prostota i naturalność komunikacji, niewymagająca przygotowania spe-

cjalistycznego lub tylko w minimalnym stopniu. 

• Możliwość wykorzystania w pracy z komputerem telefonów, zarówno zwykłych 

jak i komórkowych. 

• Niewykorzystywanie wzroku przy otrzymywaniu informacji. 

• Uniknięcie ręcznego sterowania z jednoczesnym zwiększeniem prędkości wpro-

wadzenia informacji. 

Te zalety mogą spowodować powiększenie liczby użytkowników komputerów, 

stworzenie systemów masowej obsługi informacyjnej, utworzenie systemów dynamicz-

nego ludzko-maszynowego zarządzania złożonymi procesami, czy zautomatyzowania 

systemów nauki w danym języku. 

Wyprowadzenie informacji z komputera poprzez mowę to jedna z części interfej-

su mowy, bez którego ustna rozmowa z komputerem nie może się odbyć. Faktycznie, 

dzięki syntezatorom mowy otrzymujemy jeszcze jeden kanał przekazywania danych od 

komputera do człowieka, analogiczny do tego, który mamy dzięki monitorowi albo dru-

karce. 

Z punktu widzenia użytkownika najbardziej rozsądną decyzją w przypadku pro-

blemu syntezy mowy jest włączanie funkcji mowy w skład systemu operacyjnego. 

Komputery byłyby w stanie udźwiękawiać nawigację menu, komentować głosem wia-

domości ekranowe, dyktować dane itd. Wyżej wymienione funkcje są bardzo potrzebne 

dla osób niewidzących, lub mających problemy ze wzrokiem. Dla wszystkich pozosta-

łych stworzą one nowy wymiar wygód korzystania z komputera i pomogą obniżyć ob-

ciążenie wzroku i systemu nerwowego. Należy zaznaczyć, że użytkownik powinien 
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mieć także wystarczające możliwości regulacji głosu komputera (indywidualności 

dźwięku, tembru, tempa, głośności).  

Pomimo szybkiego rozwoju badań w dziedzinie syntezy mowy, do niedawna pod-

stawowym kryterium jakości pozostawał stopień czytelności syntetyzowanej mowy. 

Niedostateczna uwaga, poświęcana naturalności syntetyzowanej mowy, stawiała barierę 

dla szerokiego zastosowania systemów syntezy mowy w interfejsach systemów kompu-

terowych. Jedną z podstawowych decyzji związanych z podwyższeniem naturalności 

syntetyzowanej mowy jest opracowanie metod i środków analizy personalnych właści-

wości głosu człowieka, jego dykcji i wyrazistości mowy i późniejszą realizację tych 

charakterystyk w systemach syntezy mowy. Pojawia się tu nie tylko problem podwyż-

szenia naturalności syntetyzowanej mowy, ale także problem odtworzenia dowolnego 

tekstu ze sposobem czytania konkretnego człowieka i jego głosem. W tym przypadku 

chodzi o to, aby na podstawie próbki konkretnego głosu, np. nagrania, stworzyć synte-

zator mówiący głosem właśnie tego człowieka. 

W technologii mowy celem jest stworzenie systemu syntezy mowy z jak najlep-

szym przybliżeniem uzyskanego dźwięku do głosu i sposobu mówienia konkretnego 

człowieka. Pojawia się przy tym zadanie maksymalnie pełnego zachowania personal-

nych akustycznych właściwości głosu, fonetycznych właściwości wymowy i akcentu, 

a także prozodycznej indywidualności mowy (melodyka, rytmika, dynamika).  

Do zrealizowania tak postawionego zadania syntezowania głosu i indywidualnego 

sposobu czytania, konieczne jest opracowanie całego systemu syntezy mowy. Częścią 

tego systemu jest przygotowanie odpowiednich baz jednostek akustycznych, które od-

zwierciedlają głos i sposób mówienia konkretnego człowieka. W ramach tego zadania 

powstała ta praca, która przedstawia algorytmy pozwalające otrzymać bazy głosów 

konkretnych spikerów (bazy jednostek akustycznych), w sposób automatyczny, wyko-

rzystywane właśnie w syntezie mowy polskiej. 

Jedną z metod syntezy mowy na podstawie tekstu (TTS – ang. Text to Speach), 

która umożliwia odtworzenie personalnych charakterystyk mowy człowieka jest metoda 

konkatenacyjna posługująca się małymi naturalnymi jednostkami akustycznymi, z któ-

rych jest syntezowana ludzka mowa. Mogą to być np. alofony, difony, czy sylaby mowy 

naturalnej. Taki system syntezuje mowę sklejając jednostki akustyczne w oparciu o od-

powiednie reguły fonetyczne. Indywidualne cechy głosu człowieka nie są jednak zawar-

te w tych regułach, a w samych naturalnych jednostkach akustycznych oraz w indywi-

dualnych prozodycznych charakterystykach głosu, takich jak intonacja. Aby więc 
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zsyntetyzować głos konkretnego człowieka, należy dla takiego głosu stworzyć odpo-

wiednią bazę jednostek akustycznych.  

Celem tej pracy jest opracowanie zasobów i algorytmów systemu komputerowe-

go pozwalającego na zautomatyzowanie procesu segmentacji i wycinania jednostek 

akustycznych z naturalnego sygnału mowy i tworzenia na ich podstawie baz jednostek 

akustycznych mowy polskiej poszczególnych spikerów. Zadanie to sformułowane jest 

przy założeniu, że system syntezy mowy opiera się o metodę konkatenacyjną, natomiast 

system oznaczania granic jednostek, segmentacji i ich wycinania zbudowany jest 

w oparciu o algorytm nieliniowej transformaty czasowej DTW (ang. Dynamic Time 

Warping). 

Potrzeba opracowania takiego systemu wynika z kilku czynników:   

• Tworzenie takich baz w sposób ręczny, jest bardzo czasochłonne. Utworzenie 

jednej bazy zabiera kilka miesięcy pracy i wymaga specjalistycznej wiedzy. Sys-

tem automatyzacji znacznie przyśpiesza tę pracę.  

• System taki tworzy bazy na podstawie próbki nagrań naturalnego, indywidualne-

go głosu lektora, co pozwala na wykorzystanie takiego głosu w syntezie przez lu-

dzi, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy.  

• Możliwe jest tworzenie bazy dla syntezy mowy głosu dowolnej osoby, dla której 

dostępne są nagrania mowy. 

  

Teza pracy: 

 Możliwe jest opracowanie odpowiednich algorytmów i zaimplementowanie sys-

temu umożliwiającego tworzenie baz jednostek akustycznych przeznaczonych do syntezy 

konkatenacyjnej w sposób automatyczny, tak aby bazy te były pod względem jakości 

syntezowanej z nich mowy porównywalne z bazami tworzonymi w sposób ręczny. 

 

Teza została sformułowana i zweryfikowana w oparciu o następujące punkty: 

• Znane systemy syntezy mowy korzystają z baz przygotowywanych ręcznie. 

• Zagadnienie automatyzacji tworzenia gotowych baz jednostek akustycznych dla 

syntezy mowy zgodnie z moją wiedzą jest zagadnieniem oryginalnym. Nie znam 
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prac na ten temat. Potwierdzają to autorytety, przed którymi prezentowałem tezy 

pracy. 

• Opracowałem i zaimplementowałem odpowiednie algorytmy tworzenia baz 

w sposób automatyczny. 

• Przygotowałem wzorcową bazę ręcznie i na jej podstawie za pomocą opracowa-

nych algorytmów automatycznie zostały stworzone bazy prototypowe. 

• Stworzone bazy prototypowe zostały poddane ocenie. 

Bazy w tej pracy tworzone są z jednostek akustycznych, które powstają jako wa-

rianty fonemów – alofony. Nie są to jednak tylko powszechnie używane alofony języka 

polskiego przedstawione np. dla alfabetu SAMPA [24], ale ich warianty kontekstowe 

i pozycyjne, dlatego w tej pracy będę posługiwał się określeniem ich jako „jednostki 

alofonowe” – j.a. 

Ogólny schemat blokowy opracowywanego systemu automatyzacji tworzenia baz 

jednostek akustycznych przedstawiony jest na rys. 1.1. 

 
Rysunek 1.1. Ogólny schemat blokowy systemu automatyzacji tworzenia  

baz jednostek akustycznych. 

 

Istota opracowywanej pracy polega na stworzeniu kompleksu metodyk, metod, 

algorytmów i środków w celu rozwiązania konkretnych zadań w kolejnych etapach: 

Wzorcowa baza jedno-
stek akustycznych 

Synteza 
TTS 

Zapis  
ortograficzny 

Nagrane 
słowo 

Oznaczanie gra-
nic jednostek 
akustycznych 

 

Wycinanie 
jednostek 

Nowa baza 
jednostek 

akustycznych 
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1. Opracowanie metodyki, na bazie której przeprowadzone zostanie przygotowanie 

korpusów tekstowych. 

2. Na bazie korpusów tekstowych uzyskanie korpusów mowy tzn. nagranie tekstów 

i wyrazów przez kilku spikerów w odpowiednich warunkach studyjnych, oraz od-

powiednia wstępna obróbka tych nagrań. 

3. Opracowanie i utworzenie bazy jednostek akustycznych w sposób ręczny, aby 

mieć materiał do dalszej pracy, badań i porównania. 

4. Analiza połączeń między jednostkami akustycznymi w naturalnej mowie polskiej 

w odniesieniu do grup jednostek i ich wpływ na sposób wyznaczania granic tych 

jednostek. 

5. Opracowanie algorytmów syntezy mowy polskiej na podstawie tekstu, niezbęd-

nych w systemie wycinania jednostek akustycznych, tj. algorytmów przekształce-

nia litera-fonem oraz fonem-alofon. 

6. Opracowanie metod i algorytmów automatycznej segmentacji i oznaczania korpu-

sów mowy na elementy fonetyczne w oparciu o algorytm DTW. 

7. Utworzenie automatycznego systemu segmentacji mowy naturalnej i tworzenia 

baz jednostek alofonowych. Niezbędne jest tu opracowanie odpowiednich algo-

rytmów wycinania, diagnostyki jakości, selekcji i korekcji poszczególnych jedno-

stek akustycznych. 

Zagadnieniami związanymi z syntezą mowy zajmują się różne ośrodki badawcze 

w Polsce, m. in.: 

• Zakład Fonetyki Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu [47] – zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem difonów oraz 

trifonów w konkatenacyjnej metodzie syntezy mowy. 

• Katedra Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki Politechniki Gdańskiej  – opracowano syntezator mowy oparty o di-

fony w konkatenacyjnej metodzie syntezy mowy [80]. 

• Katedra Multimediów Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputero-

wych – opracowano bazę difonów dla systemu MBROLA oraz system korpuso-

wej syntezy mowy [113], [114]. 
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• Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – opracowano jeden  

z pierwszych syntezatorów mowy polskiej – SMP (Syntezator Mowy Polskiej), 

obecnie w wersji komercyjnej [44].  

Zagadnieniami związanymi z przetwarzaniem mowy zajmują się też inne ośrodki 

badawcze w Polsce, m. in.: 

• Zakład Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji na Wydziale 

Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – zajmuje się 

m.in. metodami kodowania mowy. 

• Pracownia Systemów Informacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [43] – zajmuje się aspektami 

automatycznego przetwarzania języka naturalnego oraz tłumaczenia automatycz-

nego. 

• Zespół Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Aka-

demii Nauk [45] – zajmuje się aspektami automatycznego przetwarzania języka 

naturalnego, co w pewnym zakresie jest zbliżone z tematem pracy. 

Struktura pracy jest następująca. W rozdziale pierwszym przedstawione są róż-

ne metody syntezy mowy. Znajduje się w nim  porównanie tych metod, a także omó-

wienie ich pod kątem przydatności do przekazywania indywidualnych cech mowy. Za-

wiera uzasadnienie wyboru metody konkatenacyjnej jako tej, która najlepiej nadaje się 

do syntezowania mowy różnych mówców i do tworzenia baz różnych głosów. 

Rozdział drugi opisuje bazy jednostek akustycznych, za pomocą których możliwe 

jest uzyskanie syntezowanej mowy konkretnych ludzi. Zawiera opis metod tworzenia 

korpusów tekstowych i akustycznych niezbędnych do otrzymania tych baz, a także opi-

sane metody segmentacji i wycinania poszczególnych jednostek akustycznych z natu-

ralnego sygnału mowy. W rozdziale tym zaprezentowane są korpusy tekstowe i aku-

styczne oraz bazy jednostek akustycznych stworzone przez autora tej pracy. 

Rozdział trzeci odnosi się konkretnie do syntezy konkatenacyjnej, ponieważ algo-

rytmy i cały system automatyzacji tworzenia baz opracowany przez autora i opisany w 

tej pracy tworzy bazy właśnie dla tej metody. Jednocześnie ponieważ synteza konkate-

nacyjna wykorzystywana jest jako część tego systemu, przedstawione są opracowane 

algorytmy, które zostały w systemie zaimplementowane. 
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W rozdziale czwartym zawarty jest opis całościowy systemu automatyzacji two-

rzenia baz jednostek akustycznych. Przedstawiony jest algorytmu DTW. Następnie za-

prezentowana jest modyfikacja tego algorytmu opracowana i zaimplementowana przez 

autora pracy. Modyfikacja ta dostosowuje go do potrzeb automatyzacji procesu ozna-

czania i wycinania jednostek akustycznych z naturalnego sygnału mowy. Przedstawione 

są algorytmy także opracowane przez autora, które z jednostek akustycznych uzyska-

nych w procesie automatycznego wycinania, tworzą gotowe bazy indywidualnych gło-

sów. 

Rozdział piąty skupia się na ocenie jakości tak tworzonych baz jednostek aku-

stycznych. Przedstawione są opisy testów, które pozwalają ocenić czy bazy uzyskane 

automatycznie nadają się do wykorzystania w syntezie mowy, oraz czy i jakim stopniu 

są porównywalne pod względem jakości syntezowanej mowy z bazami wzorcowymi 

tworzonymi ręcznie. 

W rozdziale szóstym przedstawione jest podsumowanie i zaprezentowane możli-

wości kierunków dalszej pracy związanej z tematem.        
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Rozdział I. 

Metody syntezy mowy  

1.1. Czynniki różnorodności sygnału mowy 

Proces mówienia i związany z nim proces słyszenia są procesami bardzo skom-

plikowanymi [25]. Mówienie jest skomplikowane zawsze, nawet gdy wymawiamy wy-

razy, czy dźwięki nie mające sensu np. „at”. Procesy te można podzielić na cztery pod-

stawowe etapy: 

1. Powstanie wyobrażenia wyrazowego ruchowego w mózgu człowieka; 

2. Realizacja tego wyobrażenia w serii ruchów artykulacyjnych narządów mowy; 

3. Rejestracja drgań powietrza poprzez narządy słuchu; 

4. Powstanie w mózgu wyobrażenia wyrazowego czuciowego. 

Przedstawione jest to na rysunku 1.2. Z tego procesami A oraz A’ zajmuje się 

psychologia, B oraz B’ należy do dziedziny fizjologii, natomiast droga C, od narządów 

mowy do narządów słuchu, która przedstawia falę dźwiękową, jest domeną fizyki.  

 
Rysunek 1.2. Schemat procesu mówienia i słyszenia. Źródło: [25]. 

 

Ważną dziedziną nauki, o której należy tu wspomnieć jest fonetyka. Jej właściwą 

domeną w tym schemacie są procesy B i B’, często jednak musi się ona odwoływać do 

pozostałych, a więc i do fizyki i do psychologii. 

Mowa ustna ma dwoistą naturę: semantyczną i akustyczną. Z jednej strony, jest 

ona rezultatem intelektualnej działalności mówiącego, używającego języka do kontak-

tów z innymi członkami danej językowej społeczności, z innej strony jest to fala dźwię-

kowa, nadawana od mówiącego do słuchającego. Właściwością mowy jest jej ogromna 

różnorodność. 
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Uwzględniając, że mowa ustna, po pierwsze jest formą realizacji języka i po dru-

gie ma swoje specyficzne właściwości, określone psychoakustycznym procesem mó-

wienia, można określić następujące poziomy różnorodności mowy: 

• Leksykalno-składniowy, polegający na możliwościach formalnego wyrażenia lin-

gwistycznych znaczeń związanych z leksykalną, słowotwórczą konstrukcją skła-

dniową. 

• Intonacyjno-prozodyczny, albo segmentacyjny, który wyraża się w personalnych 

właściwościach intonacji mowy, rytmice, dynamice i pauzacji. 

• Segmentowo-fonetyczny, wyrażający się we właściwościach wymowy dźwięków 

np. akcent regionalny albo zagraniczny, seplenienie, nosowość, zła wymowa „r”. 

• Artykulacyjno-akustyczny, który przejawia się w różnicach tembru głosu, różni-

cach w formantach częstotliwościowych, różnicach poziomu ton/szum wchodzą-

cych w skład sygnału czy widmowych charakterystykach sygnału. 

Ponieważ praca odwołuje się do syntezy mowy na podstawie tekstu, ze swej natu-

ry jest więc to mowa czytana. Do podstawowych źródeł różnorodności takiej mowy 

odnoszą się typ tekstu, styl mowy, a także indywidualne charakterystyki, czy predyspo-

zycje spikera. 

Typ wymawianego tekstu i styl mowy w znacznym stopniu wpływają na leksy-

kalno-składniowe i intonacyjno-prozodyczne charakterystyki wypowiedzi. Można je 

określić jako źródła zewnętrzne wpływające na sposób mówienia, gdyż nie zależą one 

od konkretnego spikera. Do podstawowych typów tekstu odnoszą się:  

• Służbowy (referat, opis techniczny, oficjalny list itp.), charakteryzujący się obec-

nością terminów fachowych, a także przewagą lakonicznych konstrukcji. 

• Artystyczny (artystyczna proza, poezja, sztuka itp.), zawierający leksykę abstrak-

cyjną i konwersacyjną.  

Do stylów mowy odnoszą się, w szczególności: 

• Styl konwersacyjny, charakteryzujący się przewagą mowy potocznej i swobodą 

budowy składniowej. 

• Styl oratorski, w zależności od wyboru leksyki i normatywności składni upodab-

niający się do stylu mowy pisemnej. 
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Na każdym ze wskazanych wyżej poziomów źródłem różnorodności mowy są 

także indywidualne charakterystyki spikera, statyczne i dynamiczne. Przedstawione jest 

to schematycznie na rysunku 1.3. Każde ze źródeł różnorodności wpływa na charakte-

rystykę wypowiedzi, chociaż jak wcześniej było wspomniane w różnym stopniu. Za-

znaczone jest to na rysunku poprzez grubsze linie, które oznaczają większy wpływ na 

konkretne poziomy różnorodności. Źródła zewnętrzne mają większy wpływ na charak-

terystyki leksykalno-składniowe i intonacyjno-prozodyczne, natomiast indywidualne 

charakterystyki spikera bardziej wpływają na właściwości segmentowo-fonetyczne 

i artykulacyjno-akustyczne mowy.  

 

Rysunek 1.3. Źródła i poziomy różnorodności sygnału mowy. 

 

Do charakterystyk statycznych odnoszą się w szczególności: płeć, wiek, właści-

wości konstrukcji toru głosowego, wady wymowy. Do charakterystyk dynamicznych 

odnoszą się: samopoczucie, emocje oraz fizyczny stan spikera.  

Źródłem różnorodności sygnału mowy na artykulacyjno-akustycznym poziomie 

są właściwości konstrukcji toru głosowego konkretnego człowieka. Tor głosowy, poka-

zany na rysunku 1.4, składa się z aparatu oddechowego (płuca, oskrzela, tchawica) 

i aparatu głosowego (krtań ze strunami głosowymi, przełyk, jama nosowa, jama ustna, 

język, podniebienie, wargi). W procesie powstawania mowy klatka piersiowa poszerza 

się i kurczy, przez co strumień powietrzny przechodzi z płuc po tchawicy przez szczeli-

nę głosową, wzbudzając drgania strun głosowych. Dalej poprzez rezonatory, czyli jamę 

ustną i nosową, drgający strumień powietrza wydostaje się na zewnątrz. Dokładnie pro-

ces powstawania mowy opisany jest w [25] i [48].  
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Rysunek 1.4. Konstrukcja toru głosowego. 

 

Z akustycznego punktu widzenia kanał głosowy przedstawia sobą niejednorodną 

w swoich charakterystykach rurę biegnącą od strun głosowych do warg. Przy kształto-

waniu dźwięków tonalnych, czyli samogłosek i spółgłosek dźwięcznych, potok po-

wietrzny, przechodząc przez wiązadła głosowe, moduluje się z częstotliwością tonu 

podstawowego F0 (ton krtaniowy). Dalej, przechodząc przez kanał głosowy, sygnał tonu 

podstawowego przyjmuje formę fali dźwiękowej. Jej akustyczne parametry zmieniają 

się w pewnym zakresie, w zależności od położenia i ruchu języka, który zmienia roz-

miary rezonatora, którym jest jama ustna. Zmienia się też w zależności od ułożenia zę-

bów i warg, a także, jeśli przechodzi przez jamę nosową, która jest rezonatorem nie-

zmiennym. Przy użyciu tego rezonatora powstają tzw. samogłoski nosowe „ą” i „ę”.  

Przy kształtowaniu dźwięków spółgłoskowych, struny głosowe są rozluźnione 

i powietrze przechodząc przez pewne zwężenia w torze mowy, przekształca się 

w sygnał szumopodobny. Dalej przechodząc przez narządy artykulacji, których charak-

terystyki akustyczne kształtują się poprzez ich odpowiednie ułożenie w stosunku do 

siebie, otrzymują końcową formę określonych sygnałów szumowych.  

Indywidualne akustyczne charakterystyki głosu zależą od rozmiarów geometrycz-

nych rezonatorów i formy toru głosowego, a także od parametrów akustycznych (sprę-

żystości, elastyczności) i dynamiki ruchu organów artykulacyjnych. Dlatego też, roz-

wiązanie zadania syntezy głosu nie tylko jednej konkretnej osoby, ale wielu różnych 

osób za pomocą tego samego systemu, należy przeprowadzać z uwzględnieniem 

wszystkich wymienionych wyżej źródeł indywidualnej różnorodności, do czego nie-

zbędna jest współpraca lingwistów, psychologów i specjalistów w obróbce sygnału.  

jama nosowa 

 
podniebienie twarde 
 
podniebienie miękkie 
 
kanał nosowy 
 
 
 
 

język: 
 
tył 
środek 
przód 
końcówka 

grzbiet zębowy (zazębie):

część tylna
część przednia

zęby górna

górna warga

dolna warga 

zęby dolne

żuchwa

struny głosowe

 



Metody syntezy mowy 

17 
 

Praca ta nie obejmuje wszystkich aspektów przedstawionych wyżej, które prowa-

dziłyby do uzyskania syntezowanej mowy danej osoby. Skupia się na algorytmach 

i badaniach dotyczących wyodrębniania, segmentacji i wycinania w sposób zautomaty-

zowany jednostek akustycznych z naturalnego sygnału mowy. Indywidualna różnorod-

ność mowy będzie się przejawiać w tych jednostkach na poziomach fonetycznym i aku-

stycznym. Na skutek badania indywidualnych fonetycznych i akustycznych 

charakterystyk mowy danej osoby, powstają indywidualizowane bazy danych zawiera-

jące te charakterystyki. Dalej powinna być użyta taka metoda syntezy mowy,  

która w procesie generacji mowy będzie w stanie w pełnej mierze przekazać wskazane 

wyżej indywidualne charakterystyki mowy konkretnej osoby, uwzględniając więcej 

aspektów indywidualności jak np. intonację.  

1.2. Ogólna charakterystyka i sposób działania syntezatorów mowy 

Różne podejścia do syntezy mowy na podstawie tekstu są dosyć szczegółowo opi-

sane w [27], [120]. Natomiast w [108] przedstawiona jest multi-językowa synteza mo-

wy na podstawie tekstu wraz z problemami wynikającymi z różnorodności parametrów 

fonetycznych i prozodycznych w różnych językach, oraz z syntezowaniem ich w jed-

nym systemie. W tym rozdziale rozpatrywane są zasadnicze różnice w metodach gene-

racji i obróbki sygnału mowy, ważne z punktu widzenia uzyskania indywidualności 

głosu i dykcji lektora.  

Ogólna struktura syntezatora mowy na podstawie tekstu przedstawiona jest na ry-

sunku 1.5 [27]. 

 

 

Rysunek 1.5.  Ogólny struktura syntezatora mowy. 
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W bloku analizy i obróbki tekstu dokonuje się konwersji prozodycznych i fone-

tycznych, w wyniku których generowany jest ciąg elementów fonetycznych z zazna-

czonymi parametrami prozodycznymi: częstotliwością tonu podstawowego F0, amplitu-

dą A i czasem trwania dźwięków T. Otrzymany ciąg podawany jest na wejście bloku 

obróbki sygnału, który na jego podstawie generuje sygnał mowy, o zadanych charakte-

rystykach fonetycznych i prozodycznych. 

W opracowanym przeze mnie systemie wycinania jednostek akustycznych, nie-

zbędne było wykorzystanie syntezatora mowy, jednak nie w jego pełnej strukturze. Nie-

zbędna okazała się obróbka fonetyczna sygnału oraz blok obróbki sygnału, gdzie mię-

dzy innymi zmienia się częstotliwość tonu podstawowego. Zarówno jakość 

syntetyzowanej mowy jak i dokładność przekazania indywidualnych charakterystyk 

głosu zależą od modelu akustycznego, wykorzystywanego w bloku generacji sygnału. 

Ze względu na metody generacji sygnału mowy, systemy syntezy mowy można 

podzielić na następujące typy [21]: 

• Artykulacyjne albo bioniczne. 

• Formantowe. 

• Kompilacyjne albo konkatentacyjne. 

• Korpusowe. 

• Synteza oparta o Ukryte Modele Markowa. 

1.2.1. Artykulacyjna metoda syntezy mowy 

Historycznie pierwszą metodą była metoda artykulacyjna [33], [90], używająca 

modelu fizycznego, opartego na szczegółowym opisie fizjologii wytwarzania mowy. 

Ogólna struktura syntezatora artykulacyjnego bazuje na zamodelowaniu całego toru 

głosowego za pomocą odpowiednich tub, co przedstawia rysunek 1.6. 

Jeżeli założymy, że system jest liniowy [121] to wszystkie elementy tego systemu 

możemy zdefiniować oddzielnie i opisać zachowanie systemu jako ich odpowiednie 

kombinacje. Podczas mówienia tor głosowy ciągle się zmienia, ale przy założeniu do-

statecznie krótkich okresów czasu możemy uznać operacje na poszczególnych elemen-

tach toru jako stałe i użyć do ich opisu teorii filtrów liniowych (ang. linear time-

invariant LTI). W takim przypadku proces powstawania mowy może być przedstawiony 

jako seria kolejnych operacji na tych filtrach z funkcjami przejścia w dziedzinie z  

(z-domain transfer functions). Np. w przypadku samogłosek mowa powstaje jako fala 
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dźwięczna pobudzenia krtaniowego, przechodzi przez gardło i jeśli przegroda nosowa 

jest zamknięta, przez jamę ustną i wargi wydostaje się na zewnątrz. 

 
Rysunek 1.6. Model tubowy toru głosowego. Źródło [120]. 

 

Ponieważ przejście sygnału przez kolejne filtry w dziedzinie z jest prostym mno-

żeniem, możemy zapisać równanie systemu dla samogłosek jako: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y z U z P z O z R z= ⋅ ⋅ ⋅   (1.1)  

gdzie )(zU  jest to źródło krtaniowe )(zP , )(zO , )(zR  opisują odpowiednio funk-

cje przejścia gardła, jamy ustnej i warg.  

Aparat mowy przedstawia się tu jako system akustyczny składający się z kolej-

nych krótkich cylindrycznych rur o zmiennym przekroju, pobudzany źródłami tonalny-

mi i (albo) szumowymi. Przy generacji sygnału mowy, charakterystyki aparatu mowy są 

elektryczno-akustycznymi charakterystykami analogowymi. Ogólny strukturalny sche-

mat artykulacyjnego syntezatora mowy przedstawia rysunek 1.7. 
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Rysunek 1.7. Schemat artykulacyjnego syntezatora mowy. 

 

Komponenty fonetyczne z zadanymi parametrami prozodycznymi są kolejno po-

dawane na blok generacji ruchów artykulacyjnych, który pobiera z bazy danych kierun-

ki i parametry trajektorii ruchów artykulacyjnych. Wygenerowane funkcje ruchu arty-

kulatorów podawane są na następny blok, który używając geometrycznego modelu toru 

głosowego (TG), oblicza zmiany powierzchni przekrojów sekcji TG. 

Ilość sekcji N jest równa stosunkowi długości modelowanego toru mowy, (przy 

czym długość toru mowy u kobiet wynosi średnio 9-11 cm, u mężczyzn 11-13 cm) do 

długości jednej sekcji, która może zmieniać się od 0,2 cm do 1 cm. Kolejność sekcji, 

a także parametry sygnałów źródła głosowego i szumowego przekazywane są dalej do 

bloku generacji sygnału mowy. Każda sekcja TG może być przedstawiana jako obwód 

elektryczny. Cyfrowe przedstawienie sygnału mowy odpowiadające geometrycznym 

rozmiarom toru głosowego może być realizowane tak zwanymi współczynnikami odbi-

cia [53]. Te wielkości można interpretować jako współczynniki częściowej korelacji 

między kolejnymi odliczeniami sygnału xn i xn + 1. 

Indywidualizowana artykulacyjna metoda syntezy mowy może być opisana bazą 

danych kierunków i parametrów trajektorii ruchów artykulatorów. W celu stworzenia 

takiej bazy danych bada się i modeluje neurofizjologiczne, mechaniczne, aerodyna-

miczne i akustyczne aspekty obrazowania mowy. 

Współczesne metody badania mechaniki ruchów organów artykulacyjnych i aero-

dynamiki procesów, dziejących się w torze mowy człowieka podczas mówienia, nie 

pozwalają jednak stworzyć w pełni indywidualizowanej bazy danych, opisującej kie-

runki i parametry trajektorii ruchu artykulatorów. Jest to spowodowane nadzwyczajną 

złożonością i nierozwiązanymi teoretycznymi problemami modelowania procesów ob-

razowania mowy.  
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1.2.2. Formantowa metoda syntezy mowy 

W przypadku metody formantowej, w odróżnieniu od artykulacyjnej, modelowa-

ne są nie fizyczne procesy powstawania mowy, a rezultat tych procesów, czyli aku-

styczne charakterystyki fali głosowej [59], [2]. Z tego względu nie odzwierciedla ona 

dokładnie modelu traktu głosowego. Za podstawę modelowania artykulacyjno-

akustycznych charakterystyk przyjmuje się położenie tzw. formantów. Formanty to  

z punktu widzenia sygnału mowy, rezonanse częstotliwościowe akustycznego systemu 

mowy, a z punktu widzenia charakterystyk sygnału – pewne częstotliwości rezonanso-

we w obrazie widma sygnału mowy. Ilość formantów w głoskach dźwięcznych waha 

się od dwóch do sześciu. 

Ogólna struktura formantowego syntezatora mowy pokazana jest na rysunku 1.8. 

 

 

Rysunek 1.8. Schemat formantowego syntezatora mowy. 

 

Ciąg elementów fonetycznych, z oznaczonymi parametrami prozodycznymi,  

dociera do bloku generacji parametrów formantowych mowy. Model akustyczny, sto-

sowany w bloku generacji sygnału mowy, składa się ze źródeł pobudzenia i zestawu 

filtrów formantowych. Każdy z filtrów opisuje jeden formant charakterystyki i razem ze 

źródłem pobudzenia, modeluje widmo mowy, które odzwierciedla pozycję i ruchy or-

ganów artykulacyjnych.  

Generowane parametry formantowe, otrzymane w tym bloku, są różne w różnych 

systemach syntezy i ich ilość może dochodzić do 60 [109]. W charakterze pobudzenia 

szumowego stosuje się generator szumu szerokopasmowego [60], [98]. Impulsy pobu-

dzenia głosowego mogą być aproksymowane funkcją trójkątną [32], kawałkami funkcji 

sinusoidalnej, czy też kombinacją funkcji sinusoidalnych i wykładniczych [103]. Filtry 
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formantowe mogą być projektowane jako cyfrowe filtry drugiego rzędu [48] opisane 

równaniem: 

 
221)2cos(21

1
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=

zezfe
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bi ππ π
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gdzie: 
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 iF  – środkowa częstotliwość i-tego formantu 

 iB  – pasmo częstotliwościowe i-tego formantu 

 sF  – częstotliwość próbkowania 
 

 
Rysunek 1.9. Struktura syntezatora formantowego Klatta. Źródło [48]. 

 

Model z kilkoma rezonansami formantowymi może być budowany jako równole-

głe połączenie pojedynczych filtrów, lub jako połączenie szeregowe. W praktyce w syn-

tezatorach formantowych model równoległy wykorzystywany jest do syntetyzowania 

dźwięków bezdźwięcznych, natomiast model szeregowy do syntetyzowania dźwięków 

dźwięcznych.  
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Struktura syntezatora formantowego opracowana i przedstawiona przez  

D. H. Klatta w pracach [2], [60], przedstawiona jest na rysunku 1.9. Jest to syntezator 

formantowy szeregowo – równoległy. R1 – R6 są to filtry częstotliwości formantowych 

opisane równaniem 1.2, RNP reprezentuje rezonans nosowy, A1 – AB to wzmocnienia 

w torze każdego filtru.  

 
N       Symbol     Name   Min        Max          Typ 

1     AV              Amplitude of voicing(dB)                                0 80 0 

2     AF               Amplitude offrication(dB)                               0 80 0 

3     AH              Amplitude of aspiration (dB)                             0 80 0 

4     AY'S            Amplitude of sinusoidal voicing (dB)                 0 80 0 

5     F0                Fundamental frequency (Hz)                               0 500 0 

6     Fl                 First formant frequency (Hz)                              150 900 500 

7     F2                Second formant frequency (Hz)                           500 2500 1500 

8     F3                Third formant frequency (Hz)                             1300 3500 2500 

9     F4                Fourth formant frequency (Hz)                          2500 4500 3500 

10     FNZ            Nasal zero frequency (Hz)                                   200 700 250 

11    AN               Nasal formant amplitude (Hz)                            0 80 0 

12     Al                First formant amplitude (Hz)                             0 80 0 

13    A2               Second formant amplitude (Hz)                          0 0 0 

14     A3              Third formant amplitude (Hz)                            0 80 0 

15    A4               Fourth formant amplitude (Hz)                            0 80 0 

16    A5               Fifth formant amplitude (Hz)                             0 80 0 

17    A6               Sixth formant amplitude (Hz)                              0 80 0 

18    AB              Bypass path amplitude (Hz)                               0 80 0 

19    Bl                First formant bandwidth (Hz)                              40 500 50 

20    B2               Second formant bandwidth (Hz)                         40 500 70 

21    B3               Third formant bandwidth (Hz)                             40 500 110 

22    SW              Cascade/parallel switch                                        0 1 0 

23    FGP             Glottal resonator 1 frequency (Hz)                     0 600 0 

24    BGP            Glottal resonator 1 bandwidth (Hz)                    100 2000 100 

25    FGZ             Glottal zero frequency (Hz)                                 0 500 1500 

26    BGZ            Glottal zero bandwidth (Hz)                                 100 9000 6000 

27    B4               Fourth formant bandwidth (Hz)                          100 500 250 

28    F5                Fifth formant frequency (Hz)                               3500 4900 3850 

29    B5               Fifth formant bandwidth (Hz)                            150 700 200 

30    F6                Sixth formanl frequency (Hz)                              4000 4999 4900 

31   B6                Sixth formant bandwidth (Hz)                            200 2000 100 

32   FNP              Nasal pole frequency (Hz)                                    200 500 250 

33   BNP             Nasal pole bandwidth (Hz)                                 50 500 100 

34   BNZ             Nasal zero bandwidth (Hz)                                   50 500 100 

35   BGS             Glottal resonator 2 bandwidth (Hz)                    100 1000 200 

36   SR                Sampling rate (Hz)                                                500 20000 10000 

37   NWS            Number of waveform samples per chunk            1 200 50 

38   GO                Overall gain control (dB)                                      0 80 48 

39   NFC             Number of cascaded formants                            4 6 5 

Tabela 1.1. Parametry syntezatora Klatta. Źródło [48]. 
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W tabeli 1.1 przedstawiono wszystkie parametry ustawiane w tym syntezatorze 

wraz z wartościami minimalnymi, maksymalnymi i typowymi przyjmowanymi w czasie 

działania. Syntezator ten daje całkiem dobrą jakość syntezowanej mowy w przypadku 

dobrze dobranych parametrów [60].  

Do przekazania indywidualności głosu i dykcji formantowym syntezatorem mowy 

konieczne jest stworzenie bazy parametrów formantowych. Istnieją metody automa-

tycznej analizy i modelowania parametrów źródła pobudzenia głosowego, polegające na 

określeniu pozycji w sygnale mowy odpowiadających momentowi zamknięcia szczeli-

ny głosowej metodami kros-korelacji sygnału i obliczenia współczynników liniowej 

aproksymacji [22], a także metody otrzymania ciągłych wag parametrów formanto-

wych, używające w szczególności algorytmu określenia najbardziej znaczących forman-

tów [69]. Jednakże automatyczne wydzielenie parametrów formantów powoduje dużą 

ilość błędów, które w końcowym wyniku wpływają i na jakość syntetyzowanej mowy 

i na dokładność. Oprócz tego, istotnym niedociągnięciem formantowej metody jest 

przedstawienie nieliniowych procesów obrazowania mowy modelami liniowymi, nie-

uwzględniającymi interakcji wahań strun głosowych i rezonatorów toru mowy,  

tzw. ”coupling effect” [29], [30].  

Wniosek stąd, że metoda syntezy formantowej nie pozwala z wystarczającym 

stopniem dokładności przekazać indywidualnych charakterystyk głosu spikera. 

1.2.3. Kompilacyjna metoda syntezy mowy 

Podstawową różnicą kompilacyjnego albo konkatenacyjnego podejścia w porów-

naniu do dwóch podejść opisanych wyżej jest wykorzystanie w syntezie mowy elemen-

tarnych kawałków mowy naturalnej [133]. W ten sposób, wyklucza się konieczność 

modelowania złożonych procesów akustyki syntetyzowanej mowy. W syntezatorze, 

skompilowany z segmentów naturalnej mowy sygnał podlega dodatkowej modyfikacji, 

w procesie której zmieniają się parametry prozodyczne sygnału. Opis różnych typów 

prozodycznych można znaleźć w [112], gdzie przedstawiono różne typy intonacyjne 

sygnału oraz transkrypcje prozodyczne dla różnych języków. 

Ogólny strukturalny schemat kompilacyjnego syntezatora mowy pokazany jest na 

rysunku 1.10. 
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Rysunek 1.10. Schemat kompilacyjnego syntezatora mowy. 

 

W pracy [116] przedstawione są podstawowe założenia konkatenacyjnego syste-

mu TTS dla języka polskiego opartego o alofony w kontekście syntezy wielojęzykowej. 

Naturalnymi elementami, z których syntetyzowana jest mowa mogą być wspomniane 

jednostki alofonowe, mogą to być także difony, multifony jak i sylaby. Ciąg elementów 

fonetycznych podawany jest na blok obróbki sygnału, który wybiera z bazy danych 

segmentów naturalnej mowy odpowiednie realizacje dźwiękowe elementów i łączy je 

w ciągły sygnał mowy. Utworzony sygnał jest podawany na blok obróbki akustycznej. 

Blok ten wykonuje odpowiednie modyfikacje parametrów prozodycznych sygnału mo-

wy, czyli częstotliwości tonu podstawowego F0, amplitudy A oraz czasu trwania po-

szczególnych segmentów fali dźwiękowej zgodnie z wejściowymi oznaczeniami prozo-

dycznymi parametrów. Stosuje się przy tym różne algorytmy modyfikacji sygnału, takie 

jak TD-PSOLA czy model „harmoniczne plus szum”.  

Najbardziej rozpowszechnionym algorytmem modyfikacji sygnału głosowego jest 

TD-PSOLA (ang. Time-Domain Pitch-Synchronous OverLap-Add) [15], [28], [40],  

[86], [111] zmieniający ciągły sygnał mowy synchronicznie z okresem tonu podstawo-

wego, gdzie granica okresu wyznaczana jest w maksimum amplitudy sygnału.  

Do modyfikacji fali głosowej wczytuje się kolejno ramki sygnału si(n), otrzymy-

wane synchronicznie w okresach tonu podstawowego: 

 )()()( 0iTnwnsnsi −=  (1.3) 

gdzie: 

n   – numer kolejnej próbki sygnału, 

s(n)  – sygnał mowy, 
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w(n-iT0) – funkcja okienkowa, której szerokość jest wielokrotnością okresu tonu 

podstawowego, 

T0   – okres tonu podstawowego sygnału wyjściowego po modyfikacji. 

 

Modyfikowany sygnał )(~ ns otrzymuje się zgodnie z formułą: 

 ∑
∞

−∞=

−−=
i

ii TTinksns ))(()(~
0  (1.4) 

gdzie: 

T – pierwotny okres tonu podstawowego sygnału, 

k – współczynnik kompensujący zmianę energii, spowodowaną zmianą okresu to-

nu podstawowego. 

 

Nieskończona suma w równaniu (1.4) w praktyce ograniczona jest zazwyczaj do 

czterech składników. 

Algorytm TD-PSOLA zapewnia dosyć dobrą modyfikację parametrów prozo-

dycznych, zachowując częstotliwości i pasmo przepuszczania formantów sygnału wyj-

ściowego. Osiąga się to jeżeli stopień zmiany okresu tonu podstawowego, wyrażany 

stosunkiem pierwotnego okresu tonu podstawowego T do wyjściowego okresu tonu 

podstawowego T0, znajduje się w przedziale od 0,5 do 2.  

Przy wykorzystaniu modelu „harmoniczne plus szum” [70], [101] wyjściowy sy-

gnał mowy przedstawiany jest jako suma funkcji periodycznych oraz stochastycznych: 

 )()()( nsnsns rp +=  (1.5) 

gdzie: 

)(~ nsp  – periodyczna część sygnału, 

)(~ nsr  – stochastyczna część sygnału. 

Funkcja stochastyczna )(~ nsr  ma zwykle rozkład równomierny lub gaussowski, 

natomiast funkcja periodyczna jest sumą harmonicznych: 

 ∑=
i

iip nnans ))(cos()()(~ φ  (1.6) 

gdzie: 
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i – indeks harmonicznej, 

ai(n) – amplituda i-tej harmonicznej, 

iφ – faza i-tej harmonicznej. 

 

Modyfikację sygnału w modelu „harmoniczne plus szum” realizuje się za pomocą 

obliczenia zgodności czasowych wartości t' sygnału syntetyzowanego z wartością cza-

sową t sygnału wyjściowego, do czego stosuje się funkcję zgodności t(t'). Przy zmianie 

częstotliwości tonu podstawowego nie modyfikuje się składowych szumowych.  

Zastosowanie modelu „harmoniczne plus szum” ma pewne ograniczenia.  

W szczególności, przy połączeniu segmentów mowy naturalnej, w punktach połączenia 

pojawia się rozbieżność fazowa, która powoduje zniekształcenia dźwięcznych dźwię-

ków szczelinowych. 

Z punktu widzenia zachowania indywidualności głosu, niewątpliwą przewagą 

kompilacyjnego modelu syntezy w porównaniu z dwoma opisanymi poprzednio, jest 

wykorzystanie kawałków mowy naturalnej. Oznacza to, że w bazie (DB) elementarnych 

segmentów naturalnej mowy spikera zachowane są indywidualne akustyczne i fone-

tyczne charakterystyki mowy. Z innej strony, wykorzystanie przy syntezie mowy ka-

wałków naturalnego sygnału mowy, a nie jego parametrów nakłada pewne wymogi od-

nośnie wielkości pamięci, używanej do tworzenia bazy danych. 

Aby umożliwić przekazywanie indywidualności głosu oraz dykcji danej osoby 

metodą kompilacyjną syntezy mowy z tekstu, konieczne jest stworzenie bazy danych 

elementarnych segmentów mowy naturalnej. Powinien się w niej zawierać przynajmniej 

jeden egzemplarz segmentu mowny dla każdego możliwego elementu fonetycznego, 

otrzymywanego na etapie obróbki fonetycznej. 

1.2.4. Korpusowa metoda syntezy mowy 

Ostatnie z prezentowanych podejść – metoda korpusowa – podobnie jak i kompi-

lacyjna, używa bazy danych segmentów mowy naturalnej. Zasadniczą różnicą korpu-

sowego podejścia jest obecność w bazie danych kilku segmentów z jednakowymi para-

metrami fonetycznymi, ale różnymi prozodycznymi [9], [50], [79]. Dzięki takiemu 

podejściu w procesie syntezy naturalny sygnał mowy nie podlega modyfikacji. W jed-

nej bazie mogą znajdować się zarówno alofony, sylaby jak i całe słowa. Dodatkowo 
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każdy z tych fragmentów może i zazwyczaj występuje w kilku, kilkunastu czy kilku-

dziesięciu wersjach.  

Schemat korpusowej metody syntezy mowy na podstawie tekstu [17] pokazany 

jest na rysunku 1.11. Ciąg elementów fonetycznych i odpowiednie docelowe parametry 

prozodyczne podawane są na blok wyboru segmentów, które otrzymuje się z DB zawie-

rającej korpus mowy. Jest to baza zazwyczaj bardzo dużej objętości, z wstępnie ozna-

czonymi elementami akustyczno-fonetycznymi i z określonymi parametrami prozo-

dycznymi. Z DB otrzymuje się segmenty najbardziej zbliżone do żądanych pod 

względem parametrów fonetycznych jak i prozodycznych, które potem zazwyczaj bez 

jakiejkolwiek modyfikacji łączy się w ciągły sygnał mowy. 

Rozpatrując korpusową metodę syntezy mowy jako środek przekazywania indy-

widualnych charakterystyk głosu oraz dykcji, trzeba zaznaczyć jej przewagę w porów-

naniu z innymi metodami, czyli wykorzystanie segmentów naturalnej mowy i nieobec-

ność modyfikacji sygnału mowy, która gwarantuje przekazanie wszystkich 

indywidualnych akustycznych charakterystyk w syntezie mowy. 

 

 

Rysunek 1.11. Schemat korpusowego syntezatora mowy. 

 

Z innej strony, wykorzystanie tylko segmentów mowy naturalnej nakłada pewne 

wymogi na zawartość wykorzystywanej bazy danych. Do przekazywania indywidual-

nych fonetycznych i prozodycznych charakterystyk mowy DB powinna zawierać jak 

największą (maksymalna możliwą) ilość kombinacji elementów fonetycznych, wynika-

jących z modelu fonetycznego. Elementy te powinny z kolei także charakteryzować się 

różnymi parametrami prozodycznymi, wynikającymi z modelu prozodycznego. Stwo-

rzenie takiej DB powiązane jest z ogromnymi trudnościami, a jej objętość może okazać 

się tak duża, że będzie nie do przyjęcia dla szeregu zastosowań praktycznych. 
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1.2.5. Synteza mowy oparta o Ukryte Modele Markowa 

Ukryte Modele Markowa (HMM), były stosowane w połączeniu z różnymi sys-

temami syntezy konkatenacyjnej. Całkowicie nowe podejście przedstawiające syntezę 

opartą tylko o HMM zostało zaprezentowane w pracach [82] i [123] przez Tokuda K. 

i współautorów. W pracy [66] została też przedstawiona synteza HMM dla języka pol-

skiego, a w [124] dla angielskiego. System syntezy mowy oparta o HMM (ang. HMM-

based Speech Synthesis System – HTS) składa się z dwu części: treningowej i syntezy, 

przedstawionych na rys 1.12.  

 

Rysunek 1.12. System syntezy mowy oparta o HMM. Źródło: [82]. 

 

W części pierwszej wyodrębniane są parametry z bazy sygnałów dźwiękowych 

i za ich pomocą trenowany jest model Markowa. W części drugiej na podstawie odpo-

wiednio oznaczonego tekstu następuje konkatenacja sygnałów generowanych przy uży-

ciu HMM.  
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1.3. Metody modelowania prozodycznych charakterystyk mowy 

Prozodyka odgrywa bardzo ważną rolę tak przy percepcji sensu mowy, jak i przy 

postrzeganiu indywidualności głosu i dykcji osoby. Dlatego też model prozodyczny, 

używany w syntezie mowy, powinien adekwatnie odzwierciedlać charakterystyki mowy 

spikera. Jednak prozodia nie jest tematem tej pracy, z tego względu nie zostaną one tu-

taj omówione, a jedynie przedstawione. 

Modele prozodyczne ze względu na metodę opisu intonacji dzielą się na następu-

jące podstawowe kategorie: 

• metryczny model autosegmentacji (model TOBI) [105]; 

• IPO-model [42]; 

• model superpozycyjny [36]; 

• ciągły model parametryczny (model Tilt) [119]; 

• model obrazów jednostek akcentowych [76]. 

1.4. Wybór metody syntezy mowy z tekstu do przekazania indywidualności 

głosu 

Właściwości różnych metod syntezy mowy na podstawie tekstu, pokazane w roz-

działach 1.2.1 – 1.2.4, pozwalają stwierdzić, że najbardziej odpowiednimi metodami do 

przekazania indywidualnych charakterystyk mowy są metody kompilacyjne i korpuso-

we. Z tych dwóch lepszą metodą wydaje się metoda kompilacyjna syntezy, która w po-

równaniu z korpusową ma takie zalety jak: 

• Znacznie mniejsza objętość niezbędnego korpusu mowy, co upraszcza procedury 

nagrań dźwiękowych i ogranicza pogorszenie akustycznych charakterystyk głosu 

spikera w procesie nagrywania. Pozwala to także wprowadzić procedury automa-

tycznej segmentacji korpusu mowy, co jest właśnie głównym tematem tej pracy. 

• Znacznie mniejsza objętość uzyskanej bazy danych segmentów mowy naturalnej, 

co pozwala np. na wykorzystanie systemów spersonalizowanej syntezy mowy na 

podstawie tekstu w mobilnych urządzeniach z ograniczoną objętością pamięci. 



Baza jednostek akustycznych 

31 
 

Rozdział II. 

Baza jednostek akustycznych 

2.1. Metody wyboru jednostek bazowych 

W procesie syntezy mowy metodą kompilacyjną na otrzymanie indywidualnych 

charakterystyk mowy bardzo duży wpływ ma typ bazowych jednostek mowy. Zależy od 

tego formowanie korpusów tekstowych i głosowych, segmentacja i oznaczanie sygnału 

oraz stopień odwzorowania indywidualnych charakterystyk mowy w spersonalizowanej 

DB. Za podstawę klasyfikacji bazowych jednostek mowy służą takie pojęcia jak głoska, 

fonem i alofon. 

Głoską nazywamy najmniejszy, niepodzielny artykulacyjnie i słuchowo element 

mowy ludzkiej, czyli pojedynczy, rzeczywisty tj. wymówiony i słyszalny dźwięk języ-

ka. Jest ona praktyczną realizacją fonemu, czyli najmniejszego elementu płaszczyzny 

fonologicznej systemu językowego. Fonologię interesuje dźwięk językowy z punktu 

widzenia jego funkcji dla znaczenia wyrazu. Porównując, fonem to twór abstrakcyjny 

w odróżnieniu od głoski, która jest dźwiękiem rzeczywistym, poznawalnym doświad-

czalnie.  

Fonem jest więc niewielką zmysłowo-realizacyjną jednostką mowy [89], przy 

czym każdy fonem jednoznacznie charakteryzuje się sposobem i miejscem powstawa-

nia. W trakcie mówienia akustyczno-artykulacyjne charakterystyki fonemów zmieniają 

się, co prowadzi do powstawania wariantów fonemów zwanych alofonami. Niniejsza 

praca dotyczy właśnie systemu opartego o alofony, które są podstawą tworzonych jed-

nostek akustycznych, ale sama koncepcja systemu może dotyczyć również innych jed-

nostek akustycznych.  

Baza jednostek akustycznych, która powstaje jako wynik systemu przedstawione-

go w pracy, ma być wykorzystywana przez syntezator mowy TTS. Mamy więc do czy-

nienia z naturalnymi wypowiedziami, które nie składają się z pojedynczych głosek. 

Rozpatrując z fonetycznego punktu widzenia wypowiedzi składające się z co najmniej 

jednego wyrazu, częściej z większej ich liczby,  rozróżnienie pomiędzy głoską a literą 

staje się niezbędne. Ponadto większość prawidłowości pomiędzy wyrazem pisanym, 

a słowem mówionym lepiej przedstawić przez określenie związków pomiędzy literą 

i fonemem, a nie głoską. Ponieważ moja praca odnosi się bezpośrednio do tych jedno-

stek, należy więc trochę dokładniej przedstawić te pojęcia. 
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Dokładnie zostało to omówione w książce Wiktora Jassema [56]. Otóż porównu-

jąc ze sobą różne sygnały mowy posługujemy się pewnymi parametrami tych sygnałów 

np. częstotliwościami formantowymi, zakresami szumów, czy składowymi dźwięczny-

mi. Takie cechy pozwalające porównywać i opisywać przebieg akustyczny nazywamy 

parametrami akustyczno-fonetycznymi. Odcinek przebiegu akustycznego mowy, w któ-

rym te parametry są stałe lub zmieniają się tylko w jednym kierunku tworzą segment 

fonetyczno-akustyczny. Takie segmenty mogą być niezależne i zależne. Zależne to ta-

kie, których parametry wyznaczane są przez parametry segmentów sąsiednich. Głoska 

jest to segment fonetyczno-akustyczny niezależny, wraz z sąsiednimi segmentami za-

leżnymi.  

Różnice pomiędzy głoskami mogą mieć charakter przypadkowy, np. pierwsze 

głoski wyrazu las wymówione kilkakrotnie przez tą samą osobę. Różnice te mogą też 

wynikać z różnicy głosów osób wymawiających i takie warianty nazywamy indywidu-

alnymi. Głoski będące wariantami przypadkowymi wraz z głoskami będącymi warian-

tami indywidualnymi są równoważne. Klasę głosek równoważnych nazywamy alofo-

nem akustycznym. 

Jeśli przeanalizujemy segmenty fonetyczno-akustyczne w różnych, ale podobnych 

wyrazach, np. las i los, to zauważymy, że wszystkie trzy alofony akustyczne pierwsze-

go wyrazu różnią się od alofonów akustycznych drugiego wyrazu. Różnice pomiędzy 

nimi tu występujące można podzielić na dwa typy. Pierwszy to różnice w parametrach 

całkowicie wynikające z współzależności pomiędzy sąsiednimi alofonami, są to zależ-

ności kontekstowe, np. różnice pomiędzy pierwszymi alofonami wyrazów las i los. 

Drugi rodzaj to różnice, które są niezależne lub tylko częściowo zależne od parametrów 

alofonów sąsiednich. Te różnice są różnicami dystynktywnymi, np. alofony środkowe 

wyrazów las i los. Klasę alofonów, pomiędzy którymi nie ma różnic dystynktywnych 

nazywamy fonemem.  

Alofony, pomiędzy którymi różnice w parametrach fonetyczno-akustycznych są 

dystynktywne należą do różnych fonemów, natomiast jeśli te różnice są tylko kontek-

stowe, należą do jednego fonemu. Alofony należące do różnych fonemów przeważnie 

zapisujemy różnymi literami lub grupami liter, a należące do tego samego fonemu 

przeważnie za pomocą tej samej litery. 

Dla języka polskiego został opracowany podział na alofony przedstawiony  

np. w [24]. Jednak niniejsza praca odnosi się do jednostek akustycznych,  

które uwzględniają kilkanaście grup kontekstowych danego fonemu. Nie uwzględnia 
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wszystkich kombinacji danego alofonu z sąsiednimi, a tylko takie, które okazały się 

ważne z punktu widzenia opracowywanej w moim instytucie syntezy mowy. Z tego 

względu nie są to ogólnie przyjęte alofony języka polskiego, a większy zbiór jednostek, 

które można utożsamić z przedstawionym wcześniej alofonem akustycznym , w swojej 

pracy będę posługiwał się nazwą jednostka akustyczna lub jednostka alofonowa – j.a.     

Oprócz alofonów kontekstowych, które określa się też jako kombinacyjne, roz-

różnia się także alofony pozycyjne. Alofony kombinacyjne pojawiają się na skutek zja-

wisk koartykulacji i asymilacji, prowadzących do zmiany charakterystyk akustycznych 

pod wpływem poprzedzających i następujących fonemów. Na rys. 2.1 oraz rys. 2.2 

przedstawiono przykłady dwóch różnych j.a. fonemu „a”. Na pierwszy,  a0011 ma 

wpływ poprzedzający go wargowy fonem „b” oraz występujący zanim twardy fonem 

„r”. Drugi, a0023 poprzedzony jest natomiast fonemem „rz” należącym do grupy twar-

dych przednich, a po nim występuje „ni” – fonem miękki. 

 
 

 
Rysunek 2.1. Przykład jednostki alofonowej kombinacyjnej a0011. 

 

 

Rysunek 2.2. Przykład jednostki alofonowej kombinacyjnej a0023. 

 
Alofony pozycyjne występują na skutek zjawisk redukcji, prowadzących do 

zmiany czasu trwania (redukcja ilościowa) i „uproszczenia” charakterystyk akustycz-

nych (redukcja jakościowa) fonemów w zależności od położenia w stosunku do akcentu 
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słownego, syntagmowego i frazowego. Przykładowe j.a. pozycyjne pokazane są na  

rys. 2.3, oraz rys. 2.4. Obie ze względu na kombinację fonemów poprzedzających i na-

stępujących należą do tej samej grupy, czyli poprzedzone są fonemami twardymi i po 

nich też występują fonemy twarde, natomiast pierwszy, w słowie „bogaty” jest fone-

mem akcentowanym, drugi w słowie „kalafior” występuje przed sylabą akcentowaną. 

 

 
Rysunek 2.3. Przykład jednostki alofonowej pozycyjnej a0031. 

 

 
Rysunek 2.4. Przykład jednostki alofonowej pozycyjnej a1031. 

 

Oznaczenia jednostek alofonowych oraz grupy fonemów będą omówione w dal-

szej części. Ogólnie, pojawianie się kombinacyjnych i pozycyjnych alofonów związane 

jest z dynamicznymi efektami artykulacji, które uwarunkowują współdziałanie fone-

mów w potoku mowy. 

Przy wyborze jednostek mowy w celu stworzenia bazy danych istnieje kilka po-

dejść, które prowadzą do przyjmowania segmentów bazowych różnej długości. Przy 

wyborze segmentów tej albo innej długości bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

• Ilość pracy niezbędnej do utworzenia korpusu mowy, segmentacji i oznaczania. 

• Stopień zachowania efektów współdziałania dźwięków realizowany w naturalnym 

potoku mowy. 
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• Stopień zachowania specyfiki przejść międzydźwiękowych pomiędzy elementami 

w naturalnym potoku mowy. 

Przy wykorzystaniu jednostek dźwiękowych większej długości w większym stop-

niu zachowuje się naturalność efektów współdziałania dźwięków i charakterystyk 

przejść międzydźwiękowych, szybko jednak rośnie ilość jednostek i odpowiednio, ilość 

pracy potrzebnej do stworzenia korpusu, jego segmentacji i oznaczania. Mniejszy na-

kład czasu i wysiłków potrzebny jest przy wykorzystaniu krótkich jednostek mowy,  

co zmniejsza nakłady pracy na stworzenie indywidualizowanej DB, ale naturalność 

efektów współdziałania dźwięków i charakterystyk przejść międzydźwiękowych nie 

zawsze osiąga się w wystarczającym stopniu. 

W [75] zaproponowano w charakterze bazowych jednostek mowy używanie ka-

wałków alofonów minimalnej długości, równych okresowi tonu podstawowego dla sa-

mogłosek i spółgłosek dźwięcznych – tzw. mikrofal (metoda MV). Każdy alofon opi-

sywany jest trzema segmentami: początkowym, środkowym i końcowym, a przejścia 

między nimi aproksymuje się przy pomocy algorytmu „ruchomego łączenia mikrofalo-

wego”. Metoda MV zapewnia minimalną możliwą objętość DB dla syntezy mowy.  

Przy takim podejściu możliwe jest uniknięcie zmiany fizycznych parametrów 

dźwięków w procesie spersonalizowanej syntezy mowy, ponieważ bazowe jednostki 

mowy zapewniają szeroki wybór okresów tonu podstawowego. Z drugiej strony, w pro-

cesie syntezy mowy może być potrzebna znaczna ingerencja w wewnętrzną strukturę 

okresów między dwoma segmentami granicznymi tak, że doprowadzi to do zmniejsze-

nia naturalności syntetyzowanej mowy. 

 W pracach [7], [14], [68] i w licznych innych w charakterze bazowych jednostek 

mowy zaproponowano używanie difonów czyli odcinków fali mowy między środkami 

sąsiednich fonemów. Przewaga takiego podejścia polega na zachowaniu w segmentach 

mowy naturalnego przejściowego odcinka między fonemami, a także we względnej 

łatwości wyodrębniania difonów przy segmentacji mowy naturalnej. W odróżnieniu od 

podejścia alofonowego, nie ma konieczności dokładnego określania granic segmentów.  

Zalety wyboru alofonów w charakterze jednostek bazowych [77], [83], [91], [107] 

polegają na tym, że po pierwsze, jednostki mowy zachowują efekty współoddziaływa-

nia dźwięków, po drugie, ilość jednostek bazowych jest stosunkowo nieduża i wynosi 

w różnych systemach od 400 do 2000. Trudnością takiego podejścia jest potrzeba pre-

cyzyjnego oznaczenia alofonów przy segmentacji naturalnego sygnału mowy. 
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Istnieją systemy, jednoczące zalety wykorzystania równocześnie alofonów i difo-

nów [106]. W takich systemach w charakterze bazowej jednostki mowy wykorzystuje 

się połowę alofonu: od lewej granicy do środka alofonu i od środka do prawej granicy. 

Jednocześnie jest to też połowa difonu. Do niedociągnięć tego podejścia można zaliczyć 

konieczność dodatkowej, szczegółowej klasyfikacji dźwięków mowy, tak jak przy po-

dejściu alofonowym. 

Trafnym i uzasadnionym wygląda wybór sylab w charakterze bazowych segmen-

tów mowy, ponieważ sylaba jest minimalną jednostką mowy z silnym efektem współ-

działania dźwięków między tworzącą ją elementami. Efekty współdziałania dźwięków 

między sylabami przejawiają się znacznie słabiej. Takie systemy realizowane są, 

w szczególności dla języków japońskiego [118], czeskiego [63], czy angielskiego [74]. 

Ilość różnych ze względu na fonetyczną zawartość sylab jest stosunkowo niewielka, ale 

uwzględniając ilościowe i jakościowe ograniczenia samogłosek rośnie ona kilkukrotnie. 

Dodatkowo uwzględniając tak zwane sylaby międzysłowne występujące w mowie cią-

głej, to bazowymi jednostkami mowy mogą być wszystkie możliwe teoretycznie sylaby, 

co prowadzi do bardzo dużej objętości DB. Dlatego przy wykorzystaniu sylab w cha-

rakterze jednostek bazowych albo powstają dodatkowe jednostki, takie jak pary alofo-

nów samogłoska – samogłoska [118] albo segmenty samogłoska – spółgłoska – samo-

głoska [64], co prowadzi do tego, że ilość wykorzystywanych sylab zmniejsza się. 

W procesie syntezy mowy trzeba tu jednak realizować wygładzanie parametrów aku-

stycznych. Powoduje to, że naturalność syntetyzowanej mowy zauważalnie się zmniej-

sza, co praktycznie może zniweczyć wszystkie zalety, osiągnięte za pomocą wykorzy-

stania sylab w charakterze elementów kompilacji. 

W charakterze bazowych jednostek mowy mogą być stosowane również słowa 

[74], [110]. Przy takim podejściu może być osiągnięta maksymalna naturalność synte-

tyzowanej mowy. Objętość DB elementów kompilacji jest jednak zbyt duża i realne 

wykorzystanie tego podejścia może być tylko w tych wypadkach, gdy system syntety-

zuje mowę tylko według ograniczonego, problemowo ukierunkowanego tekstu. Należy 

wspomnieć, że w tym przypadku DB może zawierać nie tylko słowa, ale i sylaby, alo-

fony, czy difony. Jeśli odpowiedniego słowa dla syntezy w bazie zabraknie, „składa się” 

je z sylab, jeśli nie ma i sylab, stosuje się mniejsze jednostki akustyczne. 

Powyższe podejście można nazwać ekspertowo – fonetycznym, w odróżnieniu od 

jeszcze jednego, dosyć rozpowszechnionego podejścia, realizującego wybór jednostek 

bazowych na podstawie formalno - lingwistycznej analizy tekstów dużej objętości. 
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Przy formalno – lingwistycznym podejściu formowanie bazowych jednostek mo-

wy realizuje się na bazie korpusu tekstów dużej objętości, przedstawiających różne ga-

tunki: teksty artystyczne i naukowe, artykuły dziennikarskie, wiadomości itp. [16], [18]. 

Przyjmuje się założenie, że przy dostatecznie wielkiej objętości korpusu przedstawione 

są w nim wszystkie najczęściej spotykane kombinacje fonemów z dużą ilością warian-

tów prozodycznych. Dlatego przy tym podejściu często stawia się zadanie otrzymania 

nie tylko fonetyczno – akustycznych, ale i prozodycznych indywidualnych charaktery-

styk mowy. 

Przy formalno – lingwistycznym podejściu w charakterze bazowych jednostek 

mowy mogą być stosowane wszystkie segmenty, znajdujące się w ukształtowanych 

korpusach. Długość segmentu nie jest przy tym ściśle ustalona. Cały stworzony korpus 

mowy dzieli się na jednostki mowy dosyć małej długości (fonemy, pół-difony, difony), 

dla których wyznacza się charakterystyki prozodyczne: częstotliwość tonu podstawo-

wego, amplitudę i czas trwania. Baza danych zawiera zazwyczaj trochę egzemplarzy 

segmentów lingwistycznie identycznych z różnymi charakterystykami prozodycznymi. 

Przy syntezie mowy z wykorzystaniem tego podejścia wejściowy tekst jest przetran-

skrybowany i każdemu fonemowi wyznaczone są docelowe charakterystyki prozodycz-

ne. Dalej realizuje się poszukiwanie w korpusie mowy ciągu segmentów o odpowiednio 

sformowanej kolejności fonemów dla syntezy mowy. Powinny być przy tym spełnione 

następujące warunki: 

• Lingwistyczna zawartość segmentów w DB mowy powinna być identyczna lin-

gwistycznej zawartości ciągu fonemów w syntezie mowy. 

• Niezgodność prozodycznych charakterystyk segmentów i docelowych prozodycz-

nych charakterystyk ciągu fonemów powinna być minimalna. 

• Przy jednakowych warunkach, pierwszeństwo mają ciągi segmentów maksymal-

nej długości. 

Przy formalno – lingwistycznym podejściu przechowywane jest w DB kilka eg-

zemplarzy lingwistycznie identycznych segmentów z różnymi charakterystykami pro-

zodycznymi. Modyfikacja parametrów dźwięku przy syntezie nie jest potrzebna albo 

jest minimalna i zachodzi tylko w wyjątkowych wypadkach [16]. W wyniku tego osiąga 

się wyższą naturalność syntetyzowanej mowy. 
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Do wad formalno – lingwistycznego podejścia formowania segmentów bazowych 

można zaliczyć: 

• Niezagwarantowanie całkowitego pokrycia języka segmentami bazowymi. 

• Obecność dużej ilości segmentów nadmiarowych, tzn. kilku egzemplarzy jedno-

stek ze zbliżonymi charakterystykami fonetycznymi, akustycznymi i prozodycz-

nymi. 

• Niewystarczające uwzględnienie efektów redukcji, koartykulacji i asymilacji sa-

mogłosek [122]. 

• Zbyt wielki rozmiar DB elementów kompilacji. 

• Duża objętość pamięci i nakłady obliczeniowe na przechowywanie i dynamiczne 

poszukiwanie wymaganych elementów kompilacji w procesie syntezy mowy. 

2.2. Metody formowania korpusów tekstowych i mowy w celu utworzenia 

indywidualizowanych baz danych mowy 

Odpowiednie uformowanie korpusów tekstowych i mowy, na równi z odpowied-

nią klasyfikacją i wyborem segmentów bazowych określa stopień czytelności i natural-

ności syntetyzowanej mowy. Formowanie korpusów o odpowiednio zadanych segmen-

tach bazowych, oprócz podstawowego celu pokrycia wszystkich jednostek, powinno też 

mieć na celu osiągnięcie następujących zadań [37]: 

• Otrzymany korpus powinien być fonetycznie pełnym, tzn. w fonetycznej tran-

skrypcji tekstu powinno spotykać się wszystkie fonemy mowy i ich warianty. 

• Objętość korpusu powinna być minimalizowana. 

• Stworzony korpus powinien być fonetycznie zrównoważony, czyli rozkład często-

tliwościowy spotykanych w tekstach fonemów i innych fonetycznych jednostek 

w utworzonym korpusie powinien być zbliżony do teoretycznego, otrzymanego 

na podstawie badań statystycznych. 

Jednym z podejść do formowania korpusów tekstowych jest podejście specjali-

styczne, które polega na doborze słów albo fraz zestawiających korpus przez doświad-

czonych fachowców – fonetyków „ręcznie” [136], albo półautomatycznie, z wykorzy-

staniem programów – transskryberów. Zalety takiego podejścia polegają na 

gwarantowanym przez fonetyków pokryciu całego niezbędnego zakresu i w doborze 
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najbardziej pasujących dla wymowy słów i fraz. Specjalistyczne podejście gwarantuje 

też w pewnych warunkach otrzymanie minimalnego albo bliskiego do minimalnej obję-

tości korpusu. Do wad można odnieść dużą ilość „ręcznej” pracy i wymóg wysokiej 

kwalifikacji od ekspertów wykonujących tą pracę. 

Inne podejście do tworzenia tekstowej DB zaproponowano w pracach [31], [51], 

[72]. W odróżnieniu od tradycyjnych podejść, w charakterze korpusu tekstowego pro-

ponuje się używać bezsensownych słów tzw. „pseudosłów”. Zaletą takiego podejścia 

jest to, że nie jest potrzebne dokonywanie wyboru z zestawu tekstów słów albo fraz, 

odpowiadających zadanym warunkom oraz to, że objętość stworzonej DB mowy będzie 

minimalna, ponieważ pseudosłowa mogą zawierać tylko segmenty bazowe. Jednakże 

takie podejście ma też szereg istotnych niedociągnięć.  Niejednoznaczna i trudna dla 

spikera jest wymowa pseudosłów, co pogarsza jakość zapisanej mowy. Mowa jest pro-

zodycznie nieprzewidywalna tzn. szybka i nie neutralna, co także powoduje stratę jako-

ści korpusu mowy. 

Przy automatycznym, statystycznym podejściu formowanie korpusu tekstowego 

odbywa się w oparciu o zestaw tekstów różnych gatunków [34], [68] zawierający arty-

kuły gazetowe, teksty naukowe, utwory artystyczne itp. Zakłada się, że zestawy tekstów 

dużej objętości z wysokim stopniem prawdopodobieństwa zawierają wszystkie możliwe 

w języku segmenty mowy. Dalej realizuje się wybór z zestawu tekstów tych elementów, 

słów albo fraz, z których kształtuje się nowy korpus tekstowy, tak żeby ten korpus miał 

minimalny rozmiar i pokrywał cały zbiór zakładanych segmentów bazowych dla synte-

zy mowy. Rozwiązanie tego zadania jest formułowane jako zadanie minimalizacji po-

krycia zbioru. 

Zadanie minimalizacji pokrycia zbioru jest problemem NP-zupełnym [102] i do 

jego rozwiązania stosuje się różne algorytmy optymalizacyjne, w szczególności tak 

zwany algorytm „zachłanny”, opisany w [1], [19] i jego różne modyfikacje, a także al-

gorytmy ewolucyjne, opisane w [3], [49].  

Istota algorytmu „zachłannego” polega na określeniu jak największej liczby seg-

mentów bazowych w każdym elemencie tekstu (takimi elementami mogą być słowa 

albo zdania) i uzupełnieniu na każdym kroku algorytmu formowanego korpusu teksto-

wego nowymi elementami tekstu, zawierającymi największą ilość wymaganych seg-

mentów. Proces uzupełnienia elementów trwa dotąd, aż formowany korpus tekstowy 

nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych segmentów. Takie podejście zostało zasto-

sowane w [84], [35], [132], [131] i to podejście zostało także zastosowane do otrzyma-
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nia korpusu tekstowego wykorzystanego w moim systemie. W innych systemach two-

rzy się korpus ręcznie dodając także elementy zawierające rzadko spotykane segmenty 

[68], albo odwrotnie, najczęściej spotykane segmenty [34]. Takie podejście w istocie 

jest kombinacją podejścia specjalistycznego i statystycznego. 

Przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego wybiera się początkowy zestaw 

elementów, pokrywający wszystkie elementy bazowe (w charakterze takiego zestawu 

mogą być stosowane wszystkie elementy, zawierające korpus wyjściowy) – wyjściowa 

populacja. Ocena elementów odbywa się na bazie ilości segmentów bazowych, które są 

w nim przedstawione. W kolejnych iteracjach realizuje się operacje mutacji, krzyżowa-

nia, selekcji i wyboru najbardziej odpowiednich. Po każdej iteracji kształtuje się nowe 

pokolenie z „lepszymi” charakterystykami, tzn. kształtuje się potomstwo, które lepiej 

pokrywa zestaw segmentów bazowych. Taki algorytm stosuje się w szczególności  

w [10]. 

We wszystkich podejściach otrzymuje się: 

• Korpus wyjściowy, który pokrywa wszystkie nieodzowne dla syntezy segmenty 

bazowe. 

• W korpusie obecne są elementy zbyteczne z punktu widzenia fonetyki oraz pro-

zodii. 

• W korpusie obecne są elementy, które ze względu na niestandardowe charaktery-

styki akustyczne i prozodyczne nigdy nie będą wybrane do syntezy. 

W oparciu o dwa ostatnie postulaty przeprowadza się zmniejszenie bazy danych 

mowy [8], [58], [135]. Do maksymalnego zmniejszenia objętości DB mowy wykorzy-

stuje się tylko jeden egzemplarz dla każdego segmentu bazowego, optymalny ze wzglę-

du na charakterystyki prozodyczne [67]. Zaproponowane są dwa kryteria określenia 

optymalności segmentu. Pierwsze z nich wybiera egzemplarz neutralny, którego charak-

terystyki prozodyczne (okresy, czasy trwania, energia) najbardziej zbliżone są do śred-

nich charakterystyk prozodycznych wszystkich egzemplarzy danego segmentu w bazie. 

Według drugiego kryterium zachowuje się egzemplarz, mający minimalne prozodyczne 

niezgodności ze wszystkimi egzemplarzami segmentu w bazie. Przy tym podejściu ob-

jętość bazy zmniejsza się nawet setki razy, ale syntetyzowana mowa staje się monoton-

na. 

Inne podejście używane do zmniejszenia DB mowy, mające na względzie zacho-

wanie poziomu naturalności syntetyzowanej mowy, polega na usunięciu z DB egzem-



Baza jednostek akustycznych 

41 
 

plarzy niepoprawnych oraz takich, których charakterystyki prozodyczne są podobne do 

charakterystyk prozodycznych innych egzemplarzy tego samego segmentu obecnych 

w bazie. Określenie optymalnego rozmiaru DB mowy w tym przypadku realizuje się za 

pomocą utworzenia kilku DB różnej wielkości i percepcyjnej oceny syntetyzowanej 

mowy na bazie stworzonych DB. 

Do sprawdzenia poprawności warunku trzeciego (zabezpieczenie fonetycznej re-

prezentatywności korpusu) sprawdza się statystyki występowania fonemów w wyjścio-

wym zestawie tekstów i w końcowym korpusie tekstowym. Jeśli w przybliżeniu się 

pokrywają, utworzony korpus uznaje się za fonetycznie reprezentatywny. Taką ocenę 

nie można jednak uznać za całkowicie poprawną, ponieważ eksperymenty pokazują, że 

rozmieszczenie częstości występowania jednostek w tekstach zmienia się w zależności 

od gatunku tekstu (gazety, opisy techniczne, rozmowy itd.) Przedstawione jest to na 

poniższym wykresie.  

 

 
Wykres 2.1. Procentowa zawartość fonemów w tekstach. 

 

Analizie poddałem teksty różnych gatunków, np. informatyczne, bajki, czy dialo-

gi. Zawartość poszczególnych fonemów w tych tekstach różni się. Np. fonem „a” wy-

stępuje w około 9 % w tekstach informatycznych, natomiast w dialogach w około 11%. 

Jeszcze większe różnice występują przy analizie tekstu różnych autorów. Niemniej jed-

nak, można te dane uśrednić i na tej podstawie odnosić się do średniej zawartości fone-

mów w tekstach, co pozwala na określenie na ile korpus tekstowy jest reprezentatywny 

fonetycznie. W pracach [99], oraz [100] mojego autorstwa przedstawiono statystyczne 

występowanie fonemów i alofonów w tekstach.  

Tworzenie korpusów akustycznych mowy realizuje się za pomocą cyfrowego za-

pisu naturalnej mowy spikera. Dla osiągnięcia wysokiej jakości mowy, na tym etapie 

należy przestrzegać wykonywania następujących warunków technicznych [117]:  
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• Zapis powinien odbywać się w warunkach studyjnych. 

• Czas trwania sesji zapisu nie powinna przekraczać „krytycznego” dla spikera cza-

su, po którym pogarszają się akustyczne charakterystyki jego głosu.  

• Odległość do mikrofonu w ciągu całego okresu zapisu powinna być stała. 

• Tempo mowy spikera powinno być średnie albo mniejsze od średniego.  

Należy zauważyć, że im większa objętość korpusu, tym bardziej skomplikowane 

staje się zapewnienie tych warunków. 

2.3. Korpus tekstowy i korpus akustyczny 

W oparciu o powyższe dwa podrozdziały został przygotowany zarówno korpus 

tekstowy jak i akustyczny. Korpus tekstowy został opracowany wspólnie w ramach 

zespołu pracującego nad syntezą mowy polskiej w Instytucie Informatyki UwB, w któ-

rego skład wchodziłem. W skład tego korpusu wchodzą wyrazy, z których po nagraniu 

zostały wycięte odpowiednie alofony. Oprócz tego zawiera on teksty tematyczne, które 

także zostały wykorzystane do znalezienia i wycięcia odpowiednich alofonów do baz 

danych. Posłużyły one ponadto do badań nad intonacją w syntezie mowy, jednak nie 

jest ona tematem tej pracy. Teksty tematyczne to: 

• historyczny 

• bajki  

• dialogi i dowcipy 

• naukowy 

• opowiadania 

• serwis wiadomości 

• informatyczny 

Korpus tekstowy przedstawiony jest w załączniku A. 

 

Korpus akustyczny, czyli nagrania, został przygotowany przez trzech lektorów 

w studio nagraniowym, gdzie także byłem jednym ze spikerów. Natomiast sama obrób-

ka nagrań, oraz przygotowanie baz alofonowych zarówno do syntezy jak i bazy wzor-

cowej do systemu automatyzacji, jest to już moja własna praca. 
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Opracowany przeze mnie system automatyzacji oznaczania i wycinania jednostek 

akustycznych, może być wykorzystywany do tworzenia baz jednostek różnych typów, 

alofonów, di-alofonów, difonów czy sylab, jednak w tym przypadku opiera się na jed-

nostkach alofonowych. Założeniem była też budowa bazy jednostek alofonowych do 

syntezy konkatenacyjnej. Dlatego też należało najpierw określić ilość i rodzaj fonemów 

i alofonów, które będą używane [94]. Problem pojawia się już w momencie określenia 

ilości fonemów w języku polskim. Różne szkoły prezentują różne podejścia i liczba ta 

nie jest określona na stałe.  

Międzynarodowy alfabet fonetyczny SAMPA (ang. Speech Assessment Methods 

Phonetic Alphabet) [46], dla języka polskiego zakłada istnienie 37 fonemów, w tym  

8 fonemów samogłosek oraz 29 fonemów spółgłosek. Jest to rozpoczęty w roku 1987 

projekt opracowania międzynarodowego alfabetu fonetycznego dla celów analizy kom-

puterowej tekstów. Język polski został dołączony w roku 1996. W alfabecie tym nie 

uwzględniono fonemów głosek zmiękczonych, np. w wyrazie „miasto” mamy fonem 

„m”, oraz fonem „i”. Natomiast w wymowie tego wyrazu głoska „i” zmiękcza po-

przedzające ją „m”, co powoduje że mamy fonem „m” zmiękczony. Rozszerzony alfa-

bet fonetyczny SAMPA dla języka polskiego można znaleźć w pracy prof. G. Demenko 

[24], gdzie przedstawiono również alofony języka polskiego oraz opis reguł automa-

tycznej zamiany tekstu ortograficznego na jego zapis fonetyczny. Natomiast w książce 

„Fonetyka i fonologia języka polskiego” [134] B. Wierzchowska postuluje użycie 41 

fonemów. W pracy [23] przedstawiono także korpus akustyczny języka polskiego opra-

cowany i dostosowany do open-source’owego systemu syntezy mowy BOSS – The 

Bonn Open Synthesis System.  

Na potrzeby syntezy mowy, a co za tym idzie także do mojego systemu, przyjęta 

została liczba 51 elementów fonetycznych. Oprócz ogólnie przyjętych fonemów języka 

polskiego, zostały wyodrębnione dodatkowo wersje zmiękczone elementów. Zostało to 

opracowane w ramach prac zespołu, którego byłem członkiem, dotyczącego grantu 

Komisji Europejskiej INTAS Ref. No 04-77-7404. „Development of multi-voice and 

multi-language Text-to-Speech (TTS) and Speech-to-Text (STT) conversion system (lan-

guages: Belarussian, Polish, Russian)”. 

W grancie brały udział cztery jednostki naukowe z różnych krajów: 

1. Dresden University of Technology (TUD), Laboratory of Acoustics and Speech 

Communication (IAS), Helmholtzstr 10,D-01062 Dresden, Germany.  
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2. University Białystok, Institute of Computer science, Sosnowa 64,  

15-887 Białystok, Poland.  

3. United Institute of Informatics Problems, Speech Recognition and Synthesis  

Laboratory, Surganov 6, 220012 Minsk, Belarus.  

4. St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, Applied Informatics  

department,, 14 line 39, 199178 St. Petersburg, Russia. 

element  
fonetyczny 

kod 
przykład – kodowanie (zapis 

ortograficzny) 
element  

fonetyczny 
kod 

przykład – kodowanie (zapis 
ortograficzny) 

a 
ą 
b 
bi 
c 
ci 
ć, ci 
cz 
ch, h 
chi, hi 
d 
di 
dz 
dź, dzi 
dż 
e 
ę 
f 
fi 
g 
gi 
i 
j 
k 
ki 

a 
ą 
b 
B 
c 
C 
ci 
č 
h 
H 
d 
D 
Ď 
Đ 
đ 
e 
ę 
f 
F 
g 
G 
i 
j 
k 
K 

balon (balon) 
pąček (pączek) 
balon (balon) 
Bały, Bis (biały, bis) 
kocyk (kocyk) 
Cirrus (cirrus) 
ćapa, ćihy (ciapa, cichy) 
kačor (kaczor) 
Kiha, hak (kicha, hak) 
Hena, Hińčyk (hiena,  Chińczyk) 
kodem (kodem) 
Diwa  (diwa) 
Ďban  (dzban) 
ĐWik, raĐił (dźwig, radził) 
đem, (dżem) 
teza, epos (teza, epos) 
tekę, gęga (tekę, gęga) 
fosa,  šef (fosa, szew) 
Figle, maFa (figle, mafia) 
garp, toga (garb, toga) 
Gil, maGę (gil, magię) 
Lińa, igła (linia, igła) 
jajko, zjawa (jajko, zjawa) 
koza, posak (koza, posag) 
Kiśel, maKeta (kisiel, makieta) 

l 
li 
ł 
m 
mi 
n 
ń, ni 
o 
ó, u 
p 
pi 
r 
ri 
s 
si 
ś, si 
sz 
t 
ti 
w 
wi 
y 
z 
zi 
ź, zi 
ż  

l 
L 
ł 
m 
M  
n 
ń 
o 
u 
p 
P 
r 
R  
s 
S 
ś 
š 
t 
T 
w 
W 
y 
z 
Z 
ź 
ż 

lamap, kolega (lampa, kolega) 
Lizak, foLa (lizak, folia) 
łafka, kawałek (ławka, kawałek) 
masło, komar (masło, komar) 
Miska, Małeś (miska, miałeś) 
narty, kanał (narty, kanał) 
koń, ńańi (koń, , niani) 
owal, koło (owal, koło) 
ulewa, pułka (ulewa, półka) 
pasek, kopać (pasek, kopać) 
Pesek, Pismo, (piesek, pismo) 
rower, kora (rower, kora) 
Rposta, kaRina (riposta, Karina) 
sowa,  zras (sowa, zraz) 
Sinus (sinus) 
śńek,  śiny (śnieg,  siny) 
šyna, kaša (szyna, kasza) 
torus, kotek (torus, kotek) 
Tara, kuTa, Tir (tiara, kutia, tir) 
warta, powut (warta, powód) 
Wata, zjaWiła (wiata, zjawiła) 
mamy, wydra (mamy, wydra) 
zero, koza (zero, koza) 
Zimbabwe (Zimbabwe) 
źrebak, źeMa, (źrebak, ziemia) 
żaba,  maży (żaba, marzy) 

Tabela 2.2. Elementy fonetyczne przyjęte w systemie i ich kodowanie. 

 

Elementy te przedstawiono w tabeli 2.1 wraz z przyjętym oznaczeniem. Oznacze-

nie to jest kodem danego elementu używanym w programie komputerowym, gdzie po-

trzebny był jeden znak na oznaczenie jednego elementu fonetycznego. Mamy tu 8 sa-

mogłosek: a, e, i, o, u, y, ą, ę, oraz 43 elementy spółgłoskowe. Ta liczba wzięła się stąd, 

że oprócz spółgłosek twardych, mamy także spółgłoski miękkie lub zmiękczone. 

W języku polskim „i” stojące za spółgłoską zawsze zmiękcza tą spółgłoskę i w ten spo-

sób mamy np. „b” – twarde i „bi” – miękkie. Spółgłoski zmiękczone powstają w bardzo 

różny sposób i generalnie nie jest to tematem tej pracy. Jest to szczegółowo omówione 

np. w [25] i w [89]. Należy tutaj wspomnieć o typowo polskich spółgłoskach miękkich 

jak: ć, ś, ź, dź, ń. Oprócz nich, wymawianych w naturalny dla nas sposób można też 
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spotkać ci, si, zi wymawiane w inny sposób, jak w wyrazach sinus, cirrus, czy Zimbab-

we. Jest to inna wymowa i spotyka się ją w wyrazach zapożyczonych, dlatego te ele-

menty też zostały uwzględnione. Nie ma natomiast tego typu zmiękczonej wymowy 

odnośnie ń oraz dź. W oznaczeniach fonemów przyjęliśmy odpowiadające im znaki 

liter tam gdzie było to możliwe, a więc dla samogłosek i spółgłosek twardych. Fonemy 

miękkie zapisywane są natomiast wielką literą np: bi – B, oprócz tych typowo polskich 

oznaczanych jako ć, ś, ń, ź. Dodatkowy problem pojawił się z oznaczeniem fonemów, 

które w tekście zapisywane są jako dwu i trójznaki. Na ich oznaczenie zostały użyte 

dodatkowe znaki jak np: š – sz, Đ – dź.  

Kolejnym etapem było określenie jakie i ile jednostek alofonowych jest potrzeb-

nych do konkatentacyjnej syntezy mowy oraz do systemu automatyzacji tworzenia baz 

jednostek alofonowych. Został wykorzystany zarówno podział na jednostki pozycyjne 

jak i kombinacyjne z tym, że jednostki pozycyjne były brane pod uwagę tylko w przy-

padku samogłosek. Podział ten jest inny dla samogłosek i inny dla spółgłosek. W przy-

padku spółgłosek został przyjęty podział tylko na jednostki kombinacyjne uwzględnia-

jące efekty koartykulacji i asymilacji, prowadzące do zmiany charakterystyk 

akustycznych pod wpływem poprzedzających i następujących fonemów. W przypadku 

samogłosek mamy jednostki kombinacyjne jak i pozycyjne uwzględniające efekt reduk-

cji, czyli zmiany czasu trwania samogłoski w zależności od położenia akcentu słowne-

go. Pozycyjny podział samogłosek wygląda w ten sposób, że mamy samogłoski akcen-

towe, samogłoski będące przed samogłoską akcentowaną oraz samogłoski leżące za 

samogłoską akcentowaną. Określając jednostkę kombinacyjną należy uwzględnić fo-

nem poprzedzający jak i następujący. Uwzględnienie wszystkich możliwych kombina-

cji, czyli każdego fonemu przed i po, prowadziłoby do bardzo wielkiej liczby alofonów. 

Należało więc zmniejszyć tą liczbę poprzez pogrupowanie podobnych fonemów w takie 

grupy, które mają podobny wpływ na alofon. Aby to zrobić najpierw należy określić te 

grupy. Głoski w języku polskim możemy podzielić na trzy grupy: samogłoski, spółgło-

ski i półsamogłoski, przy czym do półsamogłosek zalicza się tylko „l” i „ł”. Poza tym 

możemy dokonać podziału pod względem klasyfikacji artykulacyjnej. Klasyfikacja ar-

tykulacyjna fonemów wiąże się z charakterystycznym dla każdej głoski układem narzą-

dów aparatu mowy, tzw. artykulatorów, czyli podniebienia, języka, warg, języczka 

i wiązadeł głosowych [25], [89], [134], [128]. Biorąc pod uwagę przyjęte do syntezy 

jednostki, podział ten wygląda następująco: 
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Podział samogłosek: 

• ze względu na poziome ruchy języka: 

- przednie – e, ę, i, y 

- środkowe – a 

- tylne – ą, o, u 

• ze względu na pionowe ruchy języka: 

- wysokie – i, u, y 

- średnie – ą, e, ę, o 

- niskie – a 

• ze względu na położenie środka języka: 

- miękkie – i 

- twarde – a, ą, e, ę, u, y 

• ze względu na ułożenie warg: 

- płaskie – e, ę, i, y 

- zaokrąglone – ą, o, u 

- obojętne (neutralne) – a 

• położenie języczka: 

- ustne – a, e, i, o, u, y 

- nosowe – ą, ę 

 

Podział spółgłosek: 

• ze względu na udział w artykulacji wiązadeł głosowych: 

- dźwięczne – b, B, d, D, g, G, z, Z, ź, ż, Ď, Đ, đ, w, W, j, m, M, n, ń, l, L, ł, r, R 

- bezdźwięczne – p, P, t, T, k, K, s, S, ś, š, c, C, ć, č, f, F, h, H 

• ze względu na położenie środka języka: 

- miękkie – B, ć, S, ś, Z, ź, ć, C, Đ, ń, P, F, W, M, L, K, G, H, j 

- twarde – b, c, s, z, Ď, p, f, w, m, l, k, g, h, t, d, š, ż, č, đ, r, ł 

• ze względu na zbliżenie narządów mowy: 

- zwartowybuchowe – b, B, p, P, d, t, k, K, g, G 

- zwarto szczelinowe – c, ć, č, Ď, Đ, đ 

- szczelinowe – f, F, w, W, z, s, Z, ż, š, ź, ś, S, h, H 

- półotwarte – m, M, n, ń, r, l, L, ł 

• ze względu na miejsce artykulacji: 
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- wargowe – p, b, m 

- wagowo-zębowe – f, w 

- przedniojęzykowe – t, d, c, Ď, s, z 

- przedniojęzykowodziąsłowe – l, r, š, ż, č, đ 

- środkowojęzykowe – ś, ż, ć, Đ, ń 

- tylnojęzykowe – k, g, h 

• ze względu na położenie języczka: 

- nosowe – m, M, n, ń 

- ustne – pozostałe 

 

Podstawowym czynnikiem, od którego zależy brzmienie głoski jest wpływ głosek 

sąsiadujących. Wpływ ten nie jest jednakowy w każdym przypadku tzn. niektóre głoski 

wpływają w większym stopniu na swoje sąsiedztwo niż inne. Właśnie ta zależność 

brzmienia głoski od jej sąsiedztwa determinuje wybór grup alofonowych, a co za tym 

idzie, ilość i rodzaj jednostek alofonowych. Każda jednostka opisywana jest poprzez jej 

sąsiedztwo, lewy kontekst, czyli głoska poprzedzająca i prawy kontekst, czyli głoska 

następująca. Przedstawione jest to na rys. 2.1. – 2.4, (str. 33). 

Obserwacje wpływu głosek sąsiednich wskazały kilka istotnych aspektów [65]: 

• Wpływ głosek sąsiednich jest większy dla samogłosek niż dla spółgłosek, dlatego 

konieczny jest różny podział na grupy alofonowe dla samogłosek i dla spółgłosek. 

• Wpływ głosek poprzedzających i głosek następujących nie jest jednakowy. Z tego 

powodu grupy kontekstu lewego i prawego mogą być różne. 

• Dużo większy wpływ na samogłoski ma głoska poprzedzająca – kontekst lewy, 

niż głoska następująca – kontekst prawy. Zatem dla samogłosek ilość grup lewego 

kontekstu będzie większa niż liczba grup prawego kontekstu. 

• Na brzmienie samogłosek w dużym stopniu wpływa sposób artykulacji głosek są-

siednich. Zwłaszcza położenie środka języka podczas artykulacji głosek sąsied-

nich (miękkość, twardość), oraz miejsce artykulacji (wargowość, przednio 

i środkowojęzykowość, tylnojęzykowość). 

• W przypadku spółgłosek ważna jest dźwięczność/bezdźwięczność głosek sąsied-

nich. 
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Badania te doprowadziły do wyodrębnienia grup fonemów i ich zmiękczonych 

odpowiedników użytych w podziale na jednostki alofonowe: 

samogłoski:  a, e, i, o, u, y, ą, ę 

spółgłoski:   b, B, c, C, ć, č, d, D, Ď, Đ, đ, f, F, g, G, h, H, j, k, K, l, L, ł, m, 

M, n, ń, p, P, r, R, s, S, ś, š, t, T, w, W, z, Z, ź, ż 

twarde: c, č, d, Ď, đ, g, h, k, l, n, r, s, š, t, z, ż 

wargowe: b, f, ł, m, p, w 

miękkie: B, C, ć, D, Đ, F, G, H, j, K, L, M, ń, P, R, S, ś, T, W, Z, ź 

tw. przednie: c, č, d, Ď, đ, l, n, r, s, š, t, z, ż 

tw. tylne: g, h, k 

bezdźwięczne:  c, C, ć, č, f, F, h, H, k, K, p, P, s, S, ś, š, t, T 

dźwięczne:  b, B, d, D, Ď, Đ, đ, g, G, l, L, ł, m, M, n, ń, r, R, w, W, z, Z, ź, ż 

bezdź. twarde:   c, č, f, h, k, p, s, š, t 

dź. twarde: Ď, đ, w, g, b, z, ż, d, l, ł, m, n, r 

bezdź. miękkie:  C, ć, F, H, K, P, S, ś, T 

dź. miękkie: Đ, W, G, B, Z, ź, D, L, M, ń, R 

 

Dla spółgłosek podział kombinacyjny został mocno uproszczony. Fonemy stojące 

przed naszą jednostką, czyli lewy kontekst, to trzy grupy. Dodatkowym kontekstem jest 

pauza, czyli alofon jest na początku wyrazu (w tabelach oznaczona przez ∅). Kontekst 

prawy, czyli fonemy stojące po analizowanej jednostce to cztery grupy oraz dodatkowa 

pauza, czyli koniec wyrazu. W ten sposób wszystkie jednostki danego elementu fone-

tycznego można przedstawić w tabeli, np. dla fonemu „p” mamy (tabela 2.2): 

 
przed 

po ∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅ p przepływ programowe popularnym pawie 

0 p00 p01 p02 p03 p04 

sp. bezdź. wątp w przeszłość z postprocesorem specjalistycznych wspomagania 

1 p10 p11 p12 p13 p14 

sp. dźw. help Komptona współpracuje komputerowego komputer 

2 p20 p21 p22 p23 p24 

samogłoska galop skryptami oprogramowania popularnym Laponia 

3 p30 p31 p32 p33 p34 

Tabela 2.3. Jednostki alofonowe spółgłoski p. 
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Jak widać w tabeli, oznaczenie danej jednostki składa się z kodu elementu oraz 

dodatkowych indeksów. Dla spółgłosek mamy dwa indeksy, pierwsza cyfra odpowiada 

lewemu kontekstowi, druga kontekstowi prawemu. I tak mamy: 

 

Kontekst lewy: 

• indeks 0 – przerwa – {∅} 

• indeks 1 – spółgłoski bezdźwięczne – {c, C, ć, č, f, F, h, H, k, K, p, P, s, S, ś, š, t, 

T} 

• indeks 2 – spółgłoski dźwięczne – {b, B, d, D, Ď, Đ, đ, g, G, l, L, ł, m, M, n, ń, r, 

R, w, W, z, Z, ź, ż} 

• indeks 3 – samogłoski – {a, e, i, o, u, y, ą, ę} 

Kontekst prawy: 

• indeks 0 – przerwa – {∅} 

• indeks 1 – spółgłoski bezdźwięczne 

• indeks 2 – spółgłoski dźwięczne 

• indeks 3 – samogłoski nieakcentowane 

• indeks 4 – samogłoski akcentowane 

W odniesieniu do samogłosek stawiane są większe wymagania ze względu na to, 

że efekty koartykulacji i asymilacji są bardziej zauważalne. Do oznaczenia jednostki 

posługujemy się czterema indeksami, pierwszy oznacza pozycję samogłoski, gdzie: 

• indeks 0 – samogłoska akcentowana 

• indeks 1 – samogłoska przed akcentowaną 

• indeks 2 – samogłoska za akcentowaną 

Drugi i trzeci indeks odpowiada za lewy kontekst. Dwa indeksy przeznaczone na 

lewy kontekst wynikają z faktu, że mamy tam 22 grupy, w tym pojedyncze elementy 

fonetyczne, co rezerwuje właśnie dwa indeksy.  
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Lewy kontekst: 

• indeks 00 – przerwa – {∅} 

• indeks 01 – wargowe – {p, b, f, w} 

• indeks 02 – twarde przednie i średnie – {t, d, s, z, c, Ď, š, ż, č, đ} 

• indeks 03 – twarde tylne – {k, g, h} 

• indeks 04 – m 

• indeks 05 – n 

• indeks 06 – l 

• indeks 07 – r 

• indeks 08 – ł 

• indeks 09 – j 

• indeks 10 – miękkie bez miękkich wargowych – {T, D, S, Z, C, ś, ź, ć, Đ, K, G, 

H, j} 

• indeks 11 – miękkie wargowe – {P, B, F, W} 

• indeks 12 – M 

• indeks 13 – ń 

• indeks 14 – R 

• indeks 15 – L 

• indeks 16 – a 

• indeks 17 – u 

• indeks 18 – o + ą 

• indeks 19 – e + ę 

• indeks 20 – y 

• indeks 21 – i 

Indeks czwarty odpowiada za prawy kontekst. Mamy tam pięć grup, stąd wystar-

czy tylko jeden indeks: 

• indeks 0 – przerwa – {∅} 

• indeks 1 – spółgłoski twarde + twarde samogłoski – {t, d, s, z, c, Ď, n, l, r, š, ż, č, 

đ, k, g, h, a, e, ę} 

• indeks 2 – spółgłoski wargowe + wargowe samogłoski – {p, b, f, w, m, ł, u, o, ą} 
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• indeks 3 – spółgłoski miękkie bez wargowych + i – {T, D, S, Z, C, ś, ź, ć, Đ, K, 

G, H, j, i} 

• indeks 4 – spółgłoski wargowe miękkie + y – {P, B, F, W, M, y} 

W przypadku lewego kontekstu odnośnie samogłosek, oprócz grup zawierających 

kilka elementów dodatkowo wyróżniamy grupy jednoelementowe: m, n, l, r, ł, j, a, u, e, 

o, y, i, oraz miękkie odpowiedniki podanych tu spółgłosek. Spowodowane jest to tym, 

że zjawiska asymilacji są tu bardzo wyraźne i elementy te w znaczący sposób wpływają 

na brzmienie następujących po nich alofonów. Tabela 2.3 przedstawia samogłoskę „e” 

przed samogłoską akcentowaną. 

 

              przed 
po ∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y 

0 1 2 3 4 

∅ –––––– elastyczne epoka Eliza emisja 
00 E1000 E1001 E1002 E1003 E1004 

wargowe –––––– specjalistycznych alweograf beziki feminizm 

01 E1010 E1011 E1012 E1013 E1014 

tw. prz. i śr. –––––– komputerowego teorii przejrzystość przemieszczania 

02 E1020 E1021 E1022 E1023 E1024 

tw. tylne –––––– genealogia kempingowy Kenijczyk kefirowy 

03 E1030 E1031 E1032 E1033 E1034 

m –––––– numerycznych meblowy melisa chameficie 

04 E1040 E1041 E1042 E1043 E1044 

n –––––– genealogia newralgiczny panegiryk anemiczny 

05 E1050 E1051 E1052 E1053 E1054 

l –––––– zaletami elementem lecimy plemienny 

06 E1060 E1061 E1062 E1063 E1064 

r –––––– interpretowanymi rewolucja adresikach rewizja 

07 E1070 E1071 E1072 E1073 E1074 

ł –––––– łezkami chłeptali łekieński łebianach 

08 E1080 E1081 E1082 E1083 E1084 

j –––––– projektowania najemcami jelitami jemioła 

09 E1090 E1091 E1092 E1093 E1094 

miękkie –––––– docierające aerosiewami w dziedzinie dziewięciu 

10 E1100 E1101 E1102 E1103 E1104 

m. wargowe –––––– piechota śpiewajcie pieniące  

11 E1110 E1111 E1112 E1113 E1114 

m’ –––––– przemieszczania zdumiewają zmieniła  

12 E1120 E1121 E1122 E1123 E1124 

n’ –––––– w niektórych niepokojących  niebiosa 

13 E1130 E1131 E1132 E1133 E1134 

r’ –––––– orientalny briefami korienizacja bakteriemiami 

14 E1140 E1141 E1142 E1143 E1144 

l’ ––––––     
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15 E1150 E1151 E1152 E1153 E1154 

a –––––– aerobik a epoka a Eliza a emisja 

16 E1160 E1161 E1162 E1163 E1164 

u –––––– uelastycznić u epoki u Elizy u emisji 

17 E1170 E1171 E1172 E1173 E1174 

o, ą –––––– koegzystencja aeroembolizm  autoemisja 

18 E1180 E1181 E1182 E1183 E1184 

e, ę –––––– deeletryzacja adeemowscy feeriami  

19 E1190 E1191 E1192 E1193 E1194 

y –––––– antyedukacja antyemocjonalna   

20 E1200 E1201 E1202 E1203 E1204 

i –––––– i elastyczne i epoka i Eliza i emisja 

21 E1210 E1211 E1212 E1213 E1214 

Tabela 2.4. Jednostki alofonowe samogłoski „e”. 

 

Ponieważ mamy tutaj podział na jednostki pozycyjne, każdy element ma swoje 

warianty akcentowane, przed akcentem i po akcencie. Oznacza to, że dla każdego ele-

mentu fonetycznego mamy trzy takie tabele. Można tu jeszcze zauważyć, że np. dla 

tego typu jednostek, czyli przed samogłoską akcentowaną, nie jest możliwe, aby wystę-

powały one na końcu wyrazu. 

 

Wszystkie tabele jednostek alofonowych przedstawione są w załączniku B.  

 

Podział taki wprowadza ujednolicenie jednostek alofonowych, tak pod względem 

ilości, jak i rodzajów. Pozwala to przygotować takie same bazy dla różnych mówców 

(głosów). Różnice w ilości jak i w podziale jednostek są tylko pomiędzy samogłoskami 

i spółgłoskami. Opisany podział jest podziałem teoretycznym. Uwzględniając wszystkie 

możliwe kombinacje wynikające z opisanego powyżej podziału grup, otrzymujemy 

liczbę 3500 jednostek w jednej bazie. Liczba ta jest górną granicą, której praktycznie 

nigdy się nie osiągnie, ponieważ specyfika języka polskiego nie pozwala na występo-

wanie pewnych połączeń kontekstowych, np. samogłoska za akcentowaną nigdy nie 

będzie występować na początku słowa, „i” będzie występować po spółgłoskach mięk-

kich, ponieważ zawsze zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę itd. Uwzględniając te połą-

czenia, które nie występują w języku polskim, liczba jednostek w bazie redukuje się do 

około 3000. Jest to także liczba teoretyczna, gdyż pomimo tego, że żadne reguły nie 

zabraniają występować pewnym połączeniom, to w praktyce one nie występują. 

Utworzony korpus tekstowy oparty jest o pojedyncze wyrazy. Został przygotowa-

ny tak, aby pokrył cały zakres zakładanych alofonów. Nie został on jednak utworzony 
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w celu otrzymania z niego jednostek akustycznych do syntezy mowy, a do utworzenia 

bazy jednostek do systemu automatyzacji procesu ich uzyskiwania. Dlatego nie kła-

dziono nacisku na warunek fonetycznej reprezentatywności. Przedstawione jest to na 

wykresie 2.2.  

 

 
Wykres 2.2. Fonetyczna zawartość korpusu tekstowego. 

 

Jak widać odstępstwa od średniej wynoszą nawet 2%, co jednak nie jest wynikiem 

złym. Różnice te biorą się też z faktu, że niektóre połączenia fonemów w języku pol-

skim, są bardzo rzadkie, lub wręcz nie występują, natomiast teoretycznie są możliwe. 

Dlatego dla potrzeb systemu należało uwzględnić nawet te bardzo rzadkie.  

Przygotowane tabele zostały wypełnione wyrazami zawierającymi potrzebne jed-

nostki. W pierwszej fazie pracy było to przygotowywane w sposób ręczny, co nie było 

jednak efektywne. Dlatego został przeze mnie przygotowany odpowiedni program, któ-

ry wypełnił tabele w sposób automatyczny. Zostało to zrobione w postaci makra Visual 

Basic w programie Excel. Korzystałem przy tym z wcześniej przygotowanego słownika 

języka polskiego zawierającego wyrazy wraz z ich odmianami, co daje liczbę około 3,5 

mln wyrazów. Zostały też uwzględnione połączenia wyrazowe ze spójnikami, tak jak to 

np. widać w tabeli 2.3 gdzie jednostka alofonowa E1213 brana jest z wyrazów „i Eliza”. 

Nie były natomiast brane pod uwagę pseudosłowa, gdyż tak jak wspomniałem wcze-

śniej, są one nienaturalne i nie są spotykane w języku polskim. W ten sposób uzyskałem 

ponad 1600 wyrazów, które zawierają ponad 2300 różnych jednostek, co stanowi około 

76 % teoretycznej ich liczby.  

2.4. Metody segmentacji i oznaczania jednostek akustycznych w natural-

nym sygnale mowy 

Segmentację sygnału mowy na elementy fonetyczne stosuje się w różnych dzie-

dzinach związanych z przetwarzaniem mowy takich jak synteza mowy, w fonetyczno 

ukierunkowanych systemach rozpoznawania mowy, czy w systemach identyfikacji 
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i weryfikacji spikera. W kontekście syntezy mowy, gdy znana jest kolejność fonemów, 

zadanie segmentacji sygnału upraszcza się, w wyniku czego dokładność segmentacji 

może się istotnie polepszyć. Jeśli w syntezie mowy elementy kompilacji zawierają tylko 

charakterystyki fonetyczno – akustyczne, zadanie segmentacji polega właśnie na „wy-

cięciu” segmentów bazowych z potoku mowy i umieszczeniu ich w DB. W przypadku 

systemów używających w DB elementów kompilacji zawierających zarówno charakte-

rystyki fonetyczno – akustyczne jak i prozodyczne (w takich systemach, zazwyczaj DB 

zawiera kilka fonetycznie jednakowych segmentów z różnymi charakterystykami pro-

zodycznymi), zadanie polega na segmentacji potoku mowy na bazowe jednostki mowy 

i dodatkowo obliczeniu dla każdej jednostki parametrów prozodycznych: czasu trwania, 

energii i częstotliwości tonu podstawowego [78], [93]. W wielu systemach proces seg-

mentacji i oznaczania DB mowy realizuje się ręcznie, eksperymentalnie, z wykorzysta-

niem półautomatycznych środków przeglądu oscylogramów, spektrogramów i sono-

gramów sygnału. „Ręczna” metoda segmentacji i oznaczania wymaga dużo czasu 

i wysiłków, ale zapewnia dokładne oznaczanie korpusu mowy. Żądanie dokładności 

oznaczenia zależy od typu bazowych jednostek mowy. I tak, przy wykorzystaniu w cha-

rakterze jednostek bazowych difonow albo sylab dopuszcza się pewien błąd oznaczenia, 

który potem kompensuje się w procesie syntezy mowy, podczas gdy przy wykorzysta-

niu jednostek alofonowych żądania co do dokładności oznaczania istotnie rosną. 

W pracy [4] przedstawiono dwa narzędzia do wspomagania automatyzacji two-

rzenia głosów dla difonowej syntezy mowy. Są to ekstraktor zdań bogatych fonetycznie 

i ekstraktor difonów, który wycina difony na podstawie odpowiednio oznaczonych gło-

sek w sygnale.  

W przypadku automatycznej segmentacji i oznaczania występuje następująca ko-

lejność działań: 

• Parametryczne przedstawienie sygnału mowy. 

• Nauka i regulacja modelu. 

• Segmentacja i oznaczanie. 

• Korekcja rezultatów segmentacji. 

W zależności od metody segmentacji stosuje się, w szczególności, następujące ty-

py parametrycznego przedstawienia sygnału mowy: współczynniki cepstralne  

i mel-cepstalne [62], energia sygnału [85], [73], czy współczynniki LPC [52]. 
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Podstawowe podejścia, używane dla automatycznej segmentacji i oznaczania sy-

gnału to: sieci neuronowe (NN), ukryte modele Markowa (HMM) i metody programo-

wania dynamicznego (DP). 

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych wymaga wstępnej procedury nauki 

modelu, oraz zgromadzenia wystarczającej ilości danych statystycznych, które otrzymu-

je się na bazie już oznaczonych korpusów mowy dużej objętości. Pomimo to, przy wy-

korzystaniu NN-modelu nie jest osiągana wymagana dokładność oznaczania, dlatego 

zazwyczaj, stosuje się tą metodę w kombinacji z innymi metodami [127]. 

Metody segmentacji i oznaczania, używające HMM [13], [20], [115] obliczają nie 

tylko akustyczne, ale i fonetyczne właściwości sygnału mowy. Charakterystyki wid-

mowe fonemów otrzymuje się za pomocą analizy dużych DB. Jednakże zawarte w nich 

informacje o przejściach fonetycznych często nie są wystarczające. Do rozwiązania tego 

problemu stosuje się kontekstowo – zależny model fonetyczny. Istnieje kilka podejść do 

określenia przejść fonetycznych: wykorzystanie metod logiki rozmytej gdzie reguły 

przedstawiają fonetyczną wiedzę o typach zmian przejść fonetycznych [126], czy sieci 

neuronowe, uczące się w oparciu o statystykę [125]. W każdym z tych podejść nie ma 

pewności, że granice fonemów obliczane w procesie nauki modelu HMM, będą odpo-

wiadać rzeczywistym granicom fonemów w sygnale mowy. W celu osiągnięcia naj-

większej dokładności dane podejście wymaga dodatkowej nauki, tj. obecności bardzo 

wielkiego (do kilku godzin) oznaczonego korpusu mowy, co nie zawsze jest możliwe. 

DP-metoda (programowanie dynamiczne) polega na dynamicznym zestawieniu 

dwóch wektorów i znalezieniu optymalnej drogi zgodności między nimi przy wykorzy-

staniu algorytmu DTW (Dynamic Time Warping). W charakterze takich wektorów sto-

suje się parametrycznie przedstawiony syntetyzowany sygnał mowy czyli wektor-

wzorzec i parametrycznie przedstawiony naturalny sygnał mowy czyli wektor-

realizacja. W [81] przedstawiono metodę segmentacji difonów przy wykorzystaniu 

współczynników cepstralnych dla języka francuskiego. Natomiast w [39] i [38] przed-

stawiono metodę segmentacji przy użyciu klasyfikatora Bayesa w połączeniu z DTW 

wyznaczającym maksima i minima energii sygnału mowy. Wykorzystanie DP-metody 

nie wymaga procedury nauki modelu, i jest w znacznym stopniu niezależna od spikera. 
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2.5. Wycinanie jednostek akustycznych 

Do przygotowania wzorcowej bazy jednostek alofonowych przeprowadzone zo-

stały nagrania w studio nagraniowym radia Jard w Białymstoku. Został nagrany korpus 

tekstowy, czyli pojedyncze wyrazy oraz teksty tematyczne. Następnie zostały powyci-

nane z nich jednostki akustyczne. Ponieważ nagrań było bardzo dużo i zważywszy na 

potrzebę bardzo dobrej jakości jednostek alofonowych, nagrania były powtarzane dla 

tych wyrazów, dla których wycięte jednostki nie były zadowalającej jakości. Bazy mo-

gą być i będą nadal aktualizowane. 

Obecnie przygotowane są trzy bazy alofonowe, dwie głosów męskich:  

moja – Janusz, profesjonalny lektor radiowy – Tomasz, oraz jedna baza głosu kobiece-

go – Bożena.  

Przeciętnie, człowiek męczy się nawet po 10-tu minutach nieprzerwanego czyta-

nia, a po 20 minutach jego głos może się w ogóle zerwać. Nawet dla profesjonalnego 

spikera 45 minut nieprzerwanego czytania z zachowaniem indywidualnych charaktery-

styk mowy jest wystarczająco ciężkim zadaniem. 

Nagrania były przeprowadzane w taki sposób, że każdy z lektorów nagrywał 

tekst, czy pojedyncze słowa przez około 10 – 20 min, po czym trzeba było odpocząć ze 

względu na zmęczenie głosu. Poza tym pojawiały się błędy w nagraniach związane np. 

ze złą wymową, czy źle odczytanym wyrazem. Powodowało to, że trzeba było powta-

rzać takie nagrania. Podczas jednej sesji nagraniowej można było osiągnąć około 

30 min. nagrań poprawnych pod względem wymowy. Sesje powtarzały się 2 – 3 razy 

w tygodniu przez 3 miesiące. Obróbką nagrań zajmowałem się osobiście. Oznaczało to:  

• Normalizację nagrań. 

• Wstępną obróbkę nagrań, czyli usunięcie z nich źle nagranych części. 

• Oznaczenie każdego wyrazu. 

• Wycięcie każdego wyrazu, odsłuchanie go i ewentualna korekta polegająca na 

ponownym jego nagraniu na kolejnej sesji nagraniowej. 

• Oznaczenie granic poszukiwanych alofonów.  

• Wycięcie każdego alofonu, odsłuchanie go i znowu ewentualna korekta, która 

mogła dotyczyć albo innego oznaczenia granic alofonu albo ponownego nagrania 

wyrazu, w którym występował.  



Baza jednostek akustycznych 

57 
 

W ten sposób uzyskałem trzy bazy alofonowe: 

 

Janusz 

ilość wyrazów – 1622 

ilość jednostek – 1287 

Tomasz 

ilość wyrazów – 1648 

ilość jednostek – 1773 

Bożena 

ilość wyrazów – 1630 

ilość jednostek – 1853 

 

Całkowity czas nagrań po wstępnej obróbce wyniósł 4 godziny. Wzorcowa baza 

alofonów przygotowywana była przeze mnie ręcznie, tzn. każda jednostka zastała ręcz-

nie oznaczana, wycięta i zapisana pod odpowiednią nazwą. Podstawową trudnością 

przy tej operacji jest znalezienie dokładnej, a raczej odpowiedniej, granicy jednostki 

akustycznej. Gdy słuchamy jakiejś wypowiedzi, wydaje się, że wyraźnie słyszymy po-

szczególne głoski, natomiast w wielu przypadkach granice pomiędzy głoskami są płyn-

ne – trudne do określenia w precyzyjny sposób. 

W większości przypadków wyznaczenie dokładnej granicy nie jest zabiegiem 

trudnym [92], gdyż wyraźnie widać gdzie zaczyna, a gdzie kończy się dana jednostka. 

Na rys. 2.5 pokazano przykład, w którym dokładnie widoczna jest granica miedzy gło-

ską „b” i „a”. 

 
 

 
Rysunek 2.5. Granica jednostki akustycznej. 

 

Jednak są przypadki, w których dokładne wyznaczenie granicy jest dosyć trudne. 

Związane jest to ze zjawiskami koartykulacji i asymilacji, czyli wpływem pewnych gło-

sek lewego kontekstu na następną. Głoski te powodują, że granica między nimi a kolej-

nymi głoskami jest niewyrazista, rozmyta i trudno jest określić gdzie dokładnie kończy 

się jedna jednostka a zaczyna druga. Ilustruje to rysunek 2.6. 

Problem ten dotyczy przede wszystkim głosek sonornych, czyli m, n, r, l, ł, j oraz 

samogłosek. Ich wpływ na głoskę następną, powoduje, że granica pomiędzy jedną 

a drugą głoska zaciera się. Powstaje obszar przejściowy, w którym słyszymy jednocze-

granica 
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śnie obie głoski. Nie można połączyć tych głosek w jedną grupę, gdyż każda inaczej 

wpływa na brzmienie następnej. W takim przypadku wybranie konkretnego miejsca, 

w którym należałoby umieścić granicę jest dosyć trudne i odbywa się zwykle metodą 

prób i błędów. Wycinany element jest odsłuchiwany w połączeniu z innymi i ewentual-

nie poprawiany. To właśnie ten „obszar przejściowy” był przyczyną dołączenia do grup 

lewego kontekstu pojedynczych fonemów. Lewym kontekstem jest wtedy zawsze taki 

sam fonem, co uniezależnia nas od położenia granicy. 

 

 
Rysunek 2.6. Rozmyta granica pomiędzy elementami ł14 i a0081. 

 

Następnym etapem wycięcia danej jednostki jest ustawienie granicy w punkcie 

przejścia sygnału akustycznego przez zero. Jest to niezbędne, aby nie wprowadzać nie-

ciągłości w sygnale złożonym z połączonych jednostek alofonowych wyciętych z róż-

nych wyrazów, a tym samym nie powodować trzasków odtwarzanego sygnału, spowo-

dowanych właśnie nieciągłością i powstającymi w tym miejscu wysokimi 

częstotliwościami. Na kolejnym rysunku mamy przedstawione odpowiednie ustawienie 

granicy. 

 

 

Rysunek 2.7. Ustawienie granicy alofonu w punkcie przejścia sygnału przez zero. 

 

Tworzenie bazy w ten sposób jest bardzo czasochłonne. Ręczne stworzenie jednej 

bazy jednostek alofonowych zawierających około 1500 elementów zajmowało około 

sześciu miesięcy pracy. 

       granica prawa „Ł”      obszar przejściowy         granica lewa „A” 
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Rozdział III. 

Konkatenacyjna synteza TTS 

Jednym z elementów systemu automatyzacji wycinania jednostek akustycznych 

jest konkatenacyjna synteza TTS. Nie stawia się jej jednak tak dużych wymagań jak 

w przypadku systemów realizujących syntezę mowy. Ograniczona jest tylko do konka-

tenacji jednostek na podstawie tekstu w celu uzyskania sygnału wzorcowego.  

Z bazy wzorcowej wybierane są odpowiednie segmenty mowy naturalnej, w tym 

przypadku jednostki alofonowe i łączone są one w ciągły sygnał mowy. Realizuje się 

konkatenację jednostek akustycznych. Przy tym, w syntetyzowanym sygnale zaznaczo-

ne są już granice segmentów mowy. Powstaje w ten sposób syntezowane słowo, które 

następnie będzie zestawiane ze słowem naturalnym w procesie programowania dyna-

micznego wykorzystywanego przez algorytm DTW i na podstawie tego zestawienia 

w słowie naturalnym oznaczane będą granice jednostek akustycznych. 

Schemat blokowy syntezatora zastosowanego w moim systemie przedstawiono  

na rys. 3.1. 

 
Rysunek 3.1. Schemat syntezy konkatenacyjnej TTS. 

 

Przekształcenie 
Litera – Fonem 

Przekształcenie 
Fonem – „Alofon” 

Konkatenacja 
jednostek  

alofonowych 

dziewczyna 

Ðefčy+na 

dź03,e1102,f31,cz14,
y0021,n33,a2050 

Słowo zsyn-
tezowane 
(plik WAV) 

Baza leksykalna 
reguł fonetycznych 

Baza reguł  
akcentowych 

 

Baza reguł  
„alofonowych” 

 

Wzorcowa baza 
jednostek 

 

Tekst orto-
graficzny 

Tekst  
fonetyczny 

Tekst  
„alofonowy” 

Kodowanie użyte  
w systemie 
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Aby zrealizować konkatenację alofonów na podstawie tekstu, trzeba dokonać kil-

ku przekształceń tego tekstu. W przypadku mojego systemu tekstem tym jest ortogra-

ficzny wyraz, który jest nazwą pliku WAV będącego nagranym słowem,  

np. „dziewczyna.wav”. W syntezie pomijamy oczywiście rozszerzenie wav. Należy 

zatem tekst ortograficzny przekształcić na tekst fonetyczny, uwzględniający użyte 

w systemie zmiękczone warianty fonemów a potem na tekst zbudowany z wykorzysty-

wanych jednostek alofonowych. W tekście fonetycznym musi być także zaznaczony 

akcent wyrazowy. Jest to niezbędne, ponieważ w przypadku samogłosek mamy także 

jednostki pozycyjne, które zależą właśnie od akcentu. Otrzymanie tekstu „alofonowe-

go” oznacza, że mamy nazwy konkretnych jednostek alofonowych występujących 

w danym wyrazie i po znalezieniu ich granic oraz wycięciu, możemy je zapisać właśnie 

pod odpowiednimi nazwami.  

Pierwszym etapem w syntezie TTS jest obróbka tekstu ortograficznego. Polega 

ona na normalizacji i analizie strukturalnej tekstu. Normalizacja polega na wstępnym 

oczyszczeniu tekstu ze zbędnym znaków, które nie mają wpływu na wymowę. Są to np. 

puste linie, nadmiarowe spacje, znaki, które nie są rozpoznawane przez system itp. Na-

tomiast symbole, liczby, skróty itp. zamieniane są na ich słowną reprezentację. Analiza 

strukturalna tekstu dzieli go na zdania, te zaś jeśli są zbyt długie dzielone są na mniejsze 

części czyli syntagmy.  

Jednak w przypadku mojego systemu oznaczającego granice jednostek alofono-

wych, ten etap nie jest potrzebny. Posługujemy się bowiem pojedynczymi słowami i ich 

nazwami, czyli wyrazami w poprawnym zapisie ortograficznym. 

3.1. Algorytm przekształcenia litera – fonem 

W przypadku mojego systemu pierwszym etapem przekształcania tekstu jest za-

miana zapisu ortograficznego na zapis fonetyczny uwzględniający warianty zmiękczo-

ne. Oznacza to zamianę tekstu pisanego na taki, jaki wymawiamy. Przekształcenie to 

odbywa się przy użyciu bazy leksykalnej, czyli odpowiednich reguł fonetycznych. 

Reguły fonetyczne w języku polskim związane są ze zjawiskami upodobnienia, 

uproszczenia oraz palatalizacji. Dotyczą także wymowy dwuznaków i trójznaków [25], 

[26], [61], [134]. 
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Poniżej przedstawiono te reguły, które w trakcie badań okazały się mieć istotny 

wpływ na proces syntezy oraz rozróżnienie alofonów i zostały zaimplementowane 

w algorytmie przekształcenia litera – fonem. Inne zostały tylko wymienione. 

3.1.1. Reguły fonetyczne 

Upodobnienie, polega na dostosowaniu wymowy jednej głoski do wymowy gło-

sek sąsiadujących z nią. Występują tendencje do ujednolicania wymowy, w wyniku 

czego głoski dźwięczne i bezdźwięczne w bezpośredniej obecności zmieniają się, tracąc 

dźwięczność, lub ją zyskując. W zależności od tego czy głoska poprzedzająca wpływa 

na następną, czy odwrotnie, mamy upodobnienia postępowe i wsteczne.  

 

1. Upodobnienie postępowe występuje, gdy spółgłoska bezdźwięczna powoduje 

ubezdźwięcznienie następującej po niej spółgłoski dźwięcznej, w wyniku czego 

dźwięczna przechodzi w odpowiednią bezdźwięczną np.: 

� w → f,  kwas → kfas 

� ż → sz, krzak →kšak 

W przypadku, gdy głoska poprzedzająca zmienia się tak, aby dostosować się do 

głoski następnej po niej, mówimy o upodobnieniu wstecznym.   

 

2. Spółgłoska dźwięczna powoduje udźwięcznienie poprzedzającej ją głoski bez-

dźwięcznej, w wyniku czego bezdźwięczna przechodzi w odpowiednią dźwięczną 

np.: 

� ś → ź, prośba → proźba 

� k → g, także → tagże 

Ta reguła występuje tylko sporadycznie w niektórych wyrazach. Dlatego uważa 

się ją za wyjątek od reguły nr 1, ubezdźwięcznienia dźwięcznej następującej. 

 

3. Spółgłoska bezdźwięczna powoduje ubezdźwięcznienie poprzedzającej ją głoski 

dźwięcznej, w wyniku czego dźwięczna przechodzi w odpowiednią bezdźwięczną 

np.: 
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� b → p, babka → bapka  

� w → f  kawka → Kafka 

4. Na końcu wyrazu dźwięczne przechodzą w odpowiednie bezdźwięczne np.: 

� g → k, dług → dłuk  

� ź → ś, właź → właś 

5. Upodobnienia mogą zachodzić pomiędzy wyrazami, ale w przypadku tej pracy 

nie mają zastosowania, ponieważ te rozważania dotyczą pojedynczych wyrazów. 

6. Uproszczenia związane są ułatwianiem sobie pracy przez aparat mowy. Uprosz-

czenie fonetyczne polega na pominięciu w wymowie jakiegoś słowa jednej z gło-

sek.  Np.: 

� wiśniewski → WiśńesKi  

W języku potocznym jest to dopuszczalne i niezauważalne, jednak w poprawnej 

wymowie unikamy tego, dlatego ta reguła też nie znalazła zastosowania w systemie. 

  

7. Palatalizacja, w języku polskim polega na fonetycznym zmiękczeniu spółgłoski 

twardej pod wpływem następującej po niej samogłoski „i”. Zmiękczenie to wy-

stępuje zawsze, a samogłoska „i” jeśli następna po niej jest spółgłoska zostaje 

w wymowie np.:  

� migracja → Migracja 

� biwak → Biwak 

8. „i” występujące po spółgłoskach „h”, „d”, „t”, „l” a przed samogłoską wyma-

wiane jest jak „j” np.:  

� diabeł → Diabeł 

9. „i” występujące po samogłosce wymawiane jest jak „j” np.:  

� aida → ajda 
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10. „i” występujące po spółgłoskach (oprócz „h”, „d”, „t”, „l”) a przed samogło-

ską, zanika w wymowie np.:  

� miasto → Masto 

� piekarz → Pekaš 

11. Istnieją reguły fonetyczne związane z odpowiednią wymową samogłosek noso-

wych „ą” i „ę”, które wymawia się „om” i „en”. Jednak zastosowanie tych reguł 

nie daje dobrego efektu. Dlatego nie znalazły one zastosowania w systemie. 

12. Samogłoska „u” występująca po samogłoskach „a” lub „e” a przed spółgłoską 

wymawiana jest jako „ł”, ale są wyjątki od tej reguły i także nie została wykorzy-

stana w systemie. 

13. Dwuznaki i trójznaki „dź”, „dż”, „sz” „cz”, „ch”, „rz”, „dzi” zazwyczaj czyta-

ne są w sposób nie wynikający z samodzielnego znaczenia każdej z tych liter 

osobno, lecz jako jedna głoska np. :  

� szabla → šabla 

� dziękuję → Ðękuję 

Wyjątki od reguł tu przedstawionych nie zostały zaimplementowane w systemie.  

3.1.2. Akcent wyrazowy 

Wyodrębnienie jednostek pozycyjnych oznacza, że w wyrazie musimy oznaczyć 

akcent. Podział na jednostki pozycyjne został wprowadzony tylko dla samogłosek. 

Mamy ich trzy rodzaje: 

• Samogłoski akcentowane. 

• Samogłoski występujące przed akcentem. 

• Samogłoski występujące po akcencie. 

Aby oznaczyć akcent wyrazowy, należy odwołać się do reguł akcentowania wy-

razów w języku polskim [26], [61]. Akcentowanie polega na wyróżnieniu w wyrazie 

określonej sylaby. Akcent w języku polskim jest kombinacją trzech sposobów takiego 

wyróżniania: 
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• Akcent iloczasowy (rytmiczny). Uzyskuje się go poprzez dłuższe wymówienie 

samogłoskowego ośrodka sylaby. 

• Akcent toniczny (melodyczny). Uzyskuje się go poprzez podwyższenie tonu sa-

mogłoskowego sylaby. 

• Akcent ekspiracyjny (dynamiczny). Uzyskuje się go poprzez zwiększenie inten-

sywności, z jaką wymawiana jest samogłoska. 

Akcent w języku polskim jest stały pod względem fonetycznym, co oznacza, że 

pada na jedną określoną sylabę we wszystkich wyrazach i formach wyrazu, natomiast 

ruchomy pod względem morfologicznym:  

� nowy, nowego,  

Wyróżnia się kilka rodzajów akcentu: 

1. Akcent paroksytoniczny – pada na przedostatnią sylabę wyrazu. Jest to podsta-

wowy rodzaj akcentowania w języku polskim.  

2. Akcent proparoksytoniczny – pada na trzecią lub czwartą sylabę od końca wyra-

zu. 

� W rzeczownikach zakończonych na -yka -ika:  

- matematyka, technika. 

� W liczebnikach zakończonych na -set:  

- siedemset, ośmiuset.. 

� W czasownikach 1 i 2 osoby liczby mnogiej czasu przeszłego:  

- zrobiliśmy, odbyliśmy. 

� W czasownikach czasu przeszłego w liczbie pojedynczej i 3 osobie licz-

by mnogiej w trybie przypuszczającym:  

- byliby, jeżeliby. 

� W czasownikach 1 i 2 osoby liczby mnogiej czasu przeszłego w trybie 

przypuszczającym akcent pada na 4 sylabę od końca: 

- zamieścilibyście, zrobilibyśmy. 

3. Akcent oksytoniczny – pada na ostatnią sylabę wyrazu. 

� W jednosylabowych rzeczownikach, poprzedzonych cząstką arcy-, eks-, 

wice-, np.:  

- arcymistrz, wicekról. 
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Oprócz tego akcent proparoksytoniczny występuje też w innych wyrazach, zwy-

kle pochodzenia obcego, nie zakończonych na -yka ani -ika. Są to jednak wyjątki nieu-

jęte w moim systemie, podobnie jak akcent oksytoniczny.  

Akcent wyrazowy oznaczany jest w tekście zapisanym fonetycznie. W tekście or-

tograficznym występuje często samogłoska „i”, która tylko palatalizuje poprzedzającą 

spółgłoskę, natomiast sama nie jest słyszalna. W tekście fonetycznym już jej nie mamy. 

Możemy zatem zaznaczyć akcent paroksytoniczny na przedostatniej samogłosce lub 

akcent proparoksytoniczny na trzeciej lub czwartej od końca zgodnie z podanymi po-

wyżej regułami np.: „Ðefčy+na”. 

3.1.3. Algorytm przekształcenia 

Algorytm zamiany litera – fonem opracowany i zaimplementowany przeze mnie 

opiera się na regułach podanych w dwóch poprzednich podrozdziałach. Przekształcenie 

to polega na analizie sąsiedztwa analizowanej litery w wyrazie i na podstawie tego zapis 

tej litery w zakodowanej formie. Przy czym częstym przypadkiem jest tu zamiana spół-

głoski dźwięcznej na bezdźwięczną, oraz palatalizacja, czyli zmiękczenie spółgłosek. 

Poniżej przedstawiono pary odpowiadających sobie fonemów. 

 

Dźwięczna – bezdźwięczna: 

Dźwięczna b 
B 

(bi) 
d 

D 

(di) 

Ď 

(dz) 

Đ 

(dź) 

đ 

(dż) 
g 

G 

(gi) 
w 

W 

(wi) 
z 

Z 

(zi) 
ź ż 

Odpowiadająca 

bezdźwięczna 
p 

P 

(pi) 
t 

T 

(ti) 
c ć 

č 

(cz) 
k 

K 

(ki) 
f 

F 

(fi) 
s 

S 

(si) 
ś 

š 

(sz) 

Tabela 3.5. Zamiana elementów dźwięcznych na bezdźwięczne. 

 

Palatalizacja spółgłosek: 

Spółgłoska c d 
Ď 

(dz) 
g h k l n r s t z b f m p w 

Odpowiadająca 

zmiękczona 

C 

ć 
D 

Đ 

(dzi) 
G H K L ń R 

S 

ś 
T 

Z 

ź 
B F M P W 

Tabela 3.6. Palatalizacja spółgłosek. 

 

Fonemy zmiękczone kodowane są wielkimi literami alfabetu. W przypadku spół-

głosek „c”, „s”, oraz „z” mogą wystąpić dwa warianty zmiękczenia. Typowo polskie 

„ć”, „ś”, „ź”, oraz występujące w wyrazach zapożyczonych „C”, „S”, „Z”,  
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jak np. w wyrazach „cirrus”, „sinus”, oraz „Zimbabwe”. Jednak te wyjątki nie zostały 

uwzględnione. 

Na rys. 3.2 – przedstawiono schemat blokowy algorytmu. W części pierwszej 

sprawdzamy sześć różnych typów liter: 

1. Sprawdzane są litery ‘s’, ‘c’, ‘r’, które mogą tworzyć dwuznaki. Głoski reprezen-

towane przez te litery mogą też ulec zmiękczeniu. 

2. Litera ‘d’ może tworzyć dwuznaki i trójznaki. Oprócz tego głoska ta jest 

dźwięczna, więc może ulec ubezdźwięcznieniu oraz palatalizacji. 

3. Głoski ‘b’, ‘g’, ‘w’ są dźwięczne, mogą ulec ubezdźwięcznieniu oraz palatalizacji. 

4. Głoski bezdźwięczne, mogą ulec zmiękczeniu. 

5. Spółgłoski ‘ć’, ‘ń’, ‘ś’, ‘j’, ‘ł’, oraz samogłoski ‘a’, ‘e’, ‘o’, ‘u’, ‘ą’, ‘ę’, ‘y’ nie 

zmieniają się w zapisie fonemnym. 

W części drugiej na rys. 3.3 mamy: 

6. Samogłoska ‘ó’ zmienia się w zapisie fonemnym na ‘u’. 

7. Sprawdzamy samogłoskę ‘i’, która palatalizując poprzedzającą spółgłoskę może 

albo sama być niesłyszalna (znika) albo słyszalna (zostaje), może też być wyma-

wiana jak ‘j’. 

8. Litery ‘ź’, ‘ż’ mogą tworzyć dwuznaki i podlegają ubezdźwięcznieniu. 

W ostatniej trzeciej części algorytmu na rys 3.4. mamy analizę tylko jednej litery: 

9.  ‘z’ może tworzyć dwuznaki (dz, dź, dż), oraz trójznak (dzi), ponadto jako 

dźwięczna podlega także regułom ubezdźwięcznienia oraz palatalizacji.  
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Rysunek 3.2. Algorytm zamiany litera - fonem cz.1. 

L =  ‘s’ ∨ ‘c’ ∨ ‘r’ N1 =  ‘z’ 
TAK 

TAK 

N1 =  ‘i’ 
NIE 

ZF ← ZF + (L zmiękczona) 

ZF ← ZF + L 

TAK 

NIE 

L =  ‘d’ 
TAK 

N1 =  ‘z’ ∨ ‘ź’ ∨ ‘ż’ 

P1 =  bezdźwięczna 

∧ N1 = ‘i’ 

TAK 

NIE 

ZF ← ZF + (L ubez-
dźwięczniona i 
zmiękczona) 

TAK 

P1 =  bezdź. 
∨ N1 = bezdź. 

∨ N1 = ∅ 

ZF ← ZF + (L ubezdźwięcz-
niona) 

TAK 

N1 = ‘i’ 
 

ZF ← ZF + (L zmięk-
czona) 

TAK 

NIE 

NIE 

ZF ← ZF + L 

L =  ‘b’ ∨ 

‘g’ ∨ ‘w’ 

TAK 

NIE 

NIE 

i ← i + 1 

L ← i-ta litera wyrazu 

P1 ← poprzednia (i-1) litera wyrazu 

P2 ← (i-2) litera wyrazu 

N1 ← następna (i+1) litera wyrazu 

i ← 0, ZF ← ∅ 

Wyraz ortograficzny 

1 

2 

3 

L =  ‘h’ ∨ ‘f’ 

∨ ‘k’ ∨ ‘l’ ∨ 

‘k’ ∨ ‘m’ ∨ ‘n’ 

∨ ‘p’ ∨ ‘t’ 

NIE 

4 
TAK 

NIE 

L =  ‘ć’ ∨ ‘ń’ ∨ ‘ś’ 
∨ ‘j’ ∨ ‘ł’ ∨ ‘a’ ∨ ‘e’ 

∨ ‘o’ ∨ ‘u’ ∨ ‘ą’ ∨ 

‘ę’ ∨ ‘y’ 

TAK 

NIE 

5 

1 

2 NIE 
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Rysunek 3.3. Algorytm zamiany litera - fonem cz.2. 

 

ZF ← ZF + L 
NIE 

P1 =  ‘d’ ∧  

(P2 = bezdź. ∨  

N1 = bezdź. ∨ 

N1 = ∅) 

ZF ← ZF + dwuznak 
ubezdźwięczniony 

(‘ć’, ‘č’) 

TAK 

P1 = ‘d’ 
 

NIE 

NIE 

ZF ← ZF + L 

L =  ‘ź’ ∨ ‘ż’ TAK 
8 

NIE 

NIE 

3 4 

L =  ‘i’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘ji’ 
TAK 

1 2 

7 

P1 =  ‘i’ 
TAK 

P1 =  ‘h’ ∨ ‘d’ ∨ ‘t’ ∨ ‘l’ 

∨ samogłoska 

N1 =  samogło-
ska 

ZF ← ZF + ‘j’ 
TAK 

NIE 

NIE 

TAK 

ZF ← ZF + dwuznak  
(‘Đ’, ‘đ’) 

TAK 

P1 =  bezdź. 
∨  

N1 = bezdź. 
∨  

ZF ← ZF + (L ubezdźwięcz-
niona)  

TAK 

L =  ‘ó’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘u’ 
TAK 

6 
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Rysunek 3.4. Algorytm zamiany litera - fonem cz.3. 

 

3 4 

L =  ‘z’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘š’ 
TAK 

9 
P1 = ‘s’ ∨  

P1 =  ‘r’ ∧ P2 = bezdź.  

P1 =  ‘r’ 

TAK 

NIE 

ZF ← ZF + ‘ż’ 
TAK 

P1 =  ‘c’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘č’ 
TAK 

P1 =  ‘d’ ∧ 

P2 = bezdź. ∧ 
N1 = ‘i’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘ć’ 
TAK 

P1 =  ‘d’ ∧ 
N1 = ‘i’ 

NIE 

ZF ← ZF + ‘Đ’ 
TAK 

P1 =  ‘d’ ∧ 

(P2 = bezdź. ∨ N1 = bezdź. ∨ 

N1 = ∅) 

NIE 

ZF ← ZF + ‘c’ 
TAK 

P1 =  ‘d’ ZF ← ZF + ‘Ď’ TAK 

NIE 

NIE 

N1 =  ‘i’ ∧ 
P1 = bezdź. 

ZF ← ZF + ‘ś’ 
TAK 

NIE 

P1 = bezdź. ∨ 

N1 = bezdź. ∨ N1 = ∅ 
ZF ← ZF + ‘s’ 

TAK 

N1 =  ‘i’ ZF ← ZF + ‘ź’ 
TAK 

NIE 

ZF ← ZF + L 

L =  ∅ 
(koniec wyrazu) 

Wyraz fone-
tyczny 

TAK 

NIE 
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Ostatnią częścią algorytmu zamiany litera – fonem jest oznaczenie akcentu wyra-

zowego. Przedstawione jest to na poniższym schemacie. 

 
Rysunek 3.5. Algorytm zaznaczania akcentu wyrazowego. 

 

W algorytmie tym nie uwzględniamy wyjątków i wyrazów obcego pochodzenia. 

Sprawdzane są końcówki wyrazów i w zależności od nich akcent zaznaczany jest na 

czwartej, trzeciej lub przedostatniej samogłosce od końca wyrazu. Posługujemy się tu 

zapisem fonetycznym wyrazu, co w języku polskim oznacza, że ilość sylab jest taka 

sama jak ilość samogłosek. Dlatego też zaznaczając akcent możemy zliczać samogłoski 

wyrazu w zapisie fonetycznym zaczynając od końca. Akcent zaznaczany jest poprzez 

dodanie po samogłosce akcentowanej znaku „+”. 

3.2. Algorytm przekształcenia fonem – alofon 

Kolejnym etapem jest przekształcenie zapisu fonetycznego na zapis alofonowy. 

To w jaki sposób zostały wybrane jednostki zostało opisane wcześniej w podrozdziale 

2.3. Podsumowując można powiedzieć, że dla spółgłosek mamy podział na jednostki 

kon =  ‘byśmy’ 

∨ ‘byście’ 

TAK 

NIE 

kon ← końcówka wyrazu  

Wyraz fonemny 

Zaznaczenie akcentu na  
4 samogłosce  

od końca wyrazu 

kon =  ‘bym’  

∨ ‘byś’ ∨ ‘był’ 

∨ ‘by’ 
 

TAK 

NIE 

Zaznaczenie akcentu na  
3 samogłosce  

od końca wyrazu 

Zaznaczenie akcentu na  
2 samogłosce  

od końca wyrazu 

Wyraz fonemny z 
zaznaczonym akcen-

tem 
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kombinacyjne, natomiast dla samogłosek mamy zarówno jednostki kombinacyjne jak 

i pozycyjne. Dodatkowo w przypadku samogłosek podział na jednostki kombinacyjne 

jest bardzo rozbudowany.  

 

 
Rysunek 3.6. Algorytm zamiany fonem – alofon. 

 

Wyraz fonetyczny z za-
znaczonym akcentem 

i ← 0, ZA ← ∅ 

i ← i + 1, 

F ← i-ty fonem wyrazu, 

P1 ← poprzedni (i-1) fonem wyrazu, P2 ← (i-2) fonem wyrazu, 

N1 ← następny (i+1) fonem wyrazu, N2 ← (i+2) fonem wyrazu 

F = sam. N1 = ‘+’ 
TAK index1 ← ‘0’ 

N ← N2 

TAK 

N1 = ‘+’ index1 ← ‘1’ 

N ← N1 

TAK 

NIE 

index1 ← ‘2’ 

N ← N1 

NIE 

Sprawdzenie prawego 
sąsiedztwa samogłoski (N) 

 i ustawienie index3. 

P1 = ‘+’ P ← P2 
TAK 

P ← P1 
NIE 

Sprawdzenie lewego są-
siedztwa samogłoski (P) 

 i ustawienie index2. 

A ← F + index1 + index2 
+index3 

ZA ← ZA + A 

F = ∅ 
(koniec wyrazu) 

NIE 

F = ‘+’ 
NIE TAK 

NIE 

P1 = ‘+’ P ← P2 
TAK 

P ← P1 
NIE 

Sprawdzenie lewego są-
siedztwa spółgłoski (P) 
 i ustawienie index1. 

N1 = sam. 

N1 = ∅ 

NIE 

index2 ← ‘0’ 
TAK 

N1 = bezdź.

NIE 

index2 ← ‘1’ 
TAK 

NIE 

index2 ← ‘2’ 

N2 = ‘+’ 

TAK 

index2 ← ‘3’ 

TAK 

index2 ← ‘4’ 

NIE 

A ← F + index1 + index2 

ZA ← ZA + A 

TAK 

Wyraz w zapisie alofono-
wym 

Sprawdzanie prawego 
kontekstu spółgłoski 
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Algorytm przekształcenia fonem – alofon polega na sprawdzeniu lewego i prawe-

go sąsiedztwa elementu fonetycznego i w zależności od tego, do jakiej grupy fonetycz-

nej należą sąsiednie fonemy, odpowiednio oznaczany jest alofon. Przedstawione jest to 

na schemacie blokowym z rys. 3.6.  

W zapisie fonetycznym wyrazu występuje znak akcentu np.: ‘Ðefčy+na’. Algo-

rytm sprawdza więc trzy warianty:  

1. Jeśli analizowanym znakiem jest ‘+’, przechodzimy do następnego znaku. 

2. Jeśli analizowanym fonemem jest samogłoska: 

� Sprawdzane jest najpierw położenie akcentu i w zależności od tego ustawiany 

index1 oznaczający rodzaj alofonu pozycyjnego, czyli czy samogłoska jest ak-

centowana, czy przed akcentem czy za akcentem.  

� Sprawdzany jest kontekst prawy fonemu. W zależności, do jakiej grupy fone-

mów zalicza się prawy sąsiad, ustawiany jest index3. 

� Sprawdzany jest lewy kontekst. Tu może pojawić się znak akcentu ‘+’, więc 

jeśli tak to lewym sąsiadem będzie fonem na pozycji (i-2). W zależności, do 

jakiej grupy fonemów zalicza się lewy sąsiad, ustawiany jest index2 (w tym 

przypadku złożony z dwóch cyfr np.: ‘00’). 

� Nazwa alofonu samogłoskowego składana jest z nazwy fonemu oraz trzech 

wcześniej ustawionych indeksów. Następnie alofon włączany jest do wyrazu 

alofonowego. 

3. Jeśli analizowanym fonemem jest spółgłoska: 

� Sprawdzany jest lewy kontekst. Tu może pojawić się znak akcentu ‘+’, więc 

jeśli tak to lewym sąsiadem będzie fonem na pozycji (i-2). W zależności, do 

jakiej grupy fonemów zalicza się lewy sąsiad, ustawiany jest index1. 

� Sprawdzany jest prawy kontekst. W tym wypadku nie jest to proste sprawdze-

nie do jakiej grupy fonemów zalicza się dany sąsiad, ale jeśli w prawym są-

siedztwie mamy samogłoskę to sprawdzamy, czy jest ona akcentowana, czy 

nie. Dlatego na schemacie algorytm sprawdzania prawego kontekstu został 

przedstawiony dokładnie. W tej części ustawiany jest odpowiednio index2. 
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Ostatnim elementem algorytmu jest sprawdzenie warunku zakończenia i zapis 

wyrazu w formie zakodowanych kolejnych jednostek alofonowych.  

Cała procedura zamiany litera – jednostka alofonowa przebiega więc np. tak: 

nadzwyczaj  →  naĎwy+čaj  →  n03,a1051,dz32,w24,y0011,cz33,a2023,j30 

3.3. Konkatenacja jednostek alofonowych 

Przekształcenia litera – fonem i fonem – jednostka alofonowa pozwalają na znale-

zienie sekwencji jednostek potrzebnych do zsyntezowania konkretnego wyrazu. Synteza 

ta odbywa się poprzez konkatenację kolejnych jednostek akustycznych, znalezionych 

w procesie tych przekształceń. Np. aby otrzymać słowo „wiadomość”, należy połączyć 

ze sobą osiem jednostek: 

wiadomość  →  wi03,a1111,d34,o0022,m33,o2043,ś31,ć10 

Jednostki alofonowe z bazy wzorcowej dla słowa „wiadomość” przedstawione są 

na poniższym rys 3.7. Skala czasowa sygnałów jest zachowana, widać więc różnice 

w ich czasie trwania. 

 

a) wi03 

 

b) a1111 
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c) d34 

 

d) o0022 

 

e) m33 

 

f) o2043 

 

g) ś31 
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h) ć10 

 

Rysunek 3.7. Jednostki alofonowe wyrazu "wiadomość" z bazy wzorcowej. 

 

Na kolejnym rys. 3.8. przedstawiono połączenie pomiędzy jednostkami wi0 

i a1111. Zaznaczone jest miejsce połączenia jednostek. Jak widać na granicy nie ma 

nagłej zmiany fazy sygnału, co oznacza, że jednostki zostały wycięte prawidłowo. 

 

 

Rysunek 8. Połączenie jednostek alofonowych wi0 i a1111. 

 

Poniżej (rys 3.9) przedstawiony jest sygnał naturalny a) oraz syntezowany b) wy-

razu „wiadomość”. W wyrazie syntezowanym zaznaczone są granice jednostek alofo-

nowych. Tak zsyntezowany sygnał używany jest jako wzorzec w systemie segmentacji. 

 

a) 

 

b)

 

Rysunek 3.9. Sygnał naturalny a) i syntezowany b) wyrazu "wiadomość". 
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Rozdział IV. 

Technologia automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycz-

nych 

Ogólny schemat technologii tworzenia baz jednostek akustycznych przedstawiony 

jest na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 4.1. Schemat technologii tworzenia baz jednostek akustycznych. 

 

Do podstawowych etapów realizacji tej technologii należą: 

• Wybór i przygotowanie korpusów tekstowych i akustycznych. 

• Ręczna segmentacja sygnału mowy na jednostki akustyczne. 

• Wybór metod i środków automatycznego tworzenia bazy jednostek akustycznych 

dla syntezy mowy konkretnego spikera. 

Wzorcowy 
korpus tek-

stowy 

Nagranie słów korpusu 
tekstowego w studio 

nagraniowym 

Korpus  
akustyczny 

Lista jednostek 

Wzorcowa baza  
jednostek 

Synteza TTS 

„Ręczna” segmentacja 
sygnału mowy na jednostki 

akustyczne 

Korpus  
tekstowy 

Nagranie słów korpusu 
tekstowego 

Naturalny 
sygnał mowy 

Syntezowany 
oznaczony 

sygnał mowy 

Automatyczna segmentacja i 
oznaczanie sygnału mowy 

Automatyczne tworzenie 
bazy jednostek akustycznych 

 

Baza jednostek 
akustycznych 
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Jak już było opisane w podrozdziale 2.2 przy formowaniu korpusów należy zasto-

sować się do następujących podstawowych żądań: 

• Korpus całkowity powinien być fonetycznie zupełnym. 

• Utworzony korpus powinien być fonetycznie zrównoważony. 

• Objętość korpusu powinna być, według możliwości, minimalizowana. 

Jednoczesne wykonanie trzech wskazanych żądań z pomocą zastosowania jakie-

gokolwiek ogólnodostępnego korpusu tekstów i odpowiadającemu mu nagraniu mowy 

jest praktycznie niemożliwe. Nie ma żadnej gwarancji, że nawet przy czytaniu bardzo 

obszernego tekstu spotka się w nim wszystkie podstawowe warianty fonemów. Nawet 

jeśli to się zdarzy, tekst ten będzie zbyt długi, aby mógł być powiedziany przez kon-

kretnego spikera. Doświadczenie stworzenia korpusu mowy dla syntezy języka angiel-

skiego [6] pokazało, że spełnienie pierwszych dwóch żądań jest bardzo trudne. 

W przygotowanym korpusie tekstowym jest około 1800 wyrazów (Załącznik A). 

Korpus akustyczny, wykorzystywany w tym systemie jest utworzony na podstawie na-

grań profesjonalnego spikera i liczy około 1650 wyrazów.  Jest to korpus opisany na 

schemacie blokowym (rys. 4.1) jako wzorcowy korpus tekstowy i korpus akustyczny, 

otrzymany na bazie nagrań w studio nagraniowym. Baza jednostek akustycznych utwo-

rzona na jego podstawie liczy ich około 1750 – wzorcowa baza jednostek alofonowych. 

Opis „ręcznego” tworzenia bazy jednostek zawarty jest w podrozdziale 2.5. 

Aby utworzyć nową bazę jednostek alofonowych głosu należącego do jakiego-

kolwiek innego mówcy, możemy posłużyć się tym samym wzorcowym korpusem tek-

stowym i na jego podstawie stworzyć nagranie. Jednak taka sytuacja nie zawsze jest 

osiągalna. Możemy dysponować jedynie wcześniej nagranym sygnałem mowy danego 

mówcy i nie mieć dostępu do niego samego. Oznacza to konieczność przygotowania 

korpusów tekstowego i akustycznego na podstawie nagrania, którym się dysponuje. Nie 

gwarantuje to jednak znalezienia wszystkich jednostek, które są potrzebne w bazie. 

Korpus akustyczny są to nagrane słowa, czyli naturalny sygnał mowy, z którego otrzy-

mywane będą jednostki alofonowe tworzące nową bazę. Natomiast korpus tekstowy, 

czyli ortograficzny zapis nagranych słów, jest jeszcze dodatkowo wykorzystywany 

w procesie syntezy TTS. Opis tej syntezy zawarty jest w rozdziale III. Na wyjściu bloku 

syntezy otrzymujemy syntezowany oznaczony sygnał mowy. Oznaczony to znaczy,  
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że w sygnale w dziedzinie czasu mamy zaznaczone granice alofonów. Pokazane jest to 

na rys. 4.2. 

 

Rysunek 4.2. Syntezowany oznaczony sygnał mowy słowa „standardowych”. 

 

Widzimy tutaj zsyntetyzowane słowo „standardowych”. Słowo to złożone jest 

z jednostek, których nazwy podane są u góry wykresów. Górny wykres to sygnał 

w dziedzinie czasu, dolny to jego spektrogram liczony dla ramek o długości 256 próbek. 

Dodatkowo sygnał syntezowany z przodu i z tyłu ma dodaną ciszę. Wiąże się to z tym, 

że nagrane słowa korpusu akustycznego nie mają dokładnie zaznaczonych granic po-

czątku i końca, tylko granice te są wyznaczone właśnie w obszarach ciszy. 

Sygnał ten zestawiany jest z naturalnym sygnałem mowy. W tym wypadku z na-

turalnym słowem „standardowych” z korpusu akustycznego. Przedstawiony jest on na 

rys. 4.3 wraz ze spektrogramem. Możemy tu zauważyć wcześniej wspomnianą ciszę na 

początku i na końcu wyrazu. Ponadto da się zauważyć różna długość trwania obu sy-

gnałów, gdyż każde słowo możemy wypowiedzieć szybciej lub wolniej.  

 

 

Rysunek 4.3. Naturalny sygnał mowy słowa „standardowych”. 
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4.1. Automatyczna segmentacja i oznaczanie sygnału mowy 

Automatyczna segmentacja sygnału mowy oparta jest na algorytmie DTW. Dy-

namiczna transformata czasowa (ang. Dynamic Time Warping), opracowana w latach 

60-tych [5], jest algorytmem wykorzystywanym do mierzenia podobieństwa między 

dwoma sekwencjami sygnałów czasowych o różnej długości. Był  to algorytm inten-

sywnie wykorzystywany do rozpoznawania mowy [88], [97]. Metoda ta poza rozpo-

znawaniem mowy stosowana jest także w systemach wideo oraz grafice. Potrafi ona 

wychwycić podobieństwa np. w dwóch wypowiedziach tego samego słowa, nawet jeśli 

zostały wypowiedziane z rożną szybkością. W rzeczywistości każde dane, które mogą 

być zamienione w postać liniową mogą być później analizowane z wykorzystaniem 

DTW. Najczęściej używaną miarą odległości w algorytmie DTW jest miara euklideso-

wa, choć możliwe jest stosowanie praktycznie dowolnej miary odległości. Proces opty-

malizacji korzysta z programowania dynamicznego (ang. Dynamic Programming – DP), 

o czym świadczy także nazwa algorytmu – Dynamic Time Warping. Technika DTW 

miała swoją genezę w izolowanym rozpoznawaniu słów (IWR, ang. Isolated-word re-

cognition), w którym słowa są celowo mówione z przerwami jedno po drugim, została 

też zastosowana w ograniczony sposób do rozpoznawania mowy ciągłej (CSR, ang. 

Continuous Speech Recognition). W przypadku porównywania dłuższych wzorców, 

znacznie rośnie nakład obliczeniowy oraz spada skuteczność działania algorytmu, dla-

tego też obecnie odchodzi się od stosowania tej metody do rozpoznawania mowy, za-

stępując ją np. Ukrytymi Modelami Markowa.  

W moim przypadku algorytm DTW nie jest wykorzystywany do rozpoznawania 

mowy, lecz do znajdowania granic jednostek akustycznych.  

4.1.1. Programowanie dynamiczne 

Programowanie dynamiczne (DP) używane jest do rozwiązywania sekwencyjnych 

problemów decyzyjnych. Schemat programowania dynamicznego polega na przekształ-

ceniu zadania, które ma być rozwiązane, w wieloetapowy proces podejmowania decy-

zji. Każdy kolejny etap procesu zależny jest od podjętych w poprzednich krokach decy-

zji należących do zbioru decyzji dopuszczalnych. Jeśli oznaczymy stan procesu poprzez 

Si, gdzie i = 1,...,N oraz odpowiednie decyzje przez di, gdzie i = 1,...,N to przebieg wie-

loetapowego procesu decyzyjnego można opisać jako następującą transformację: 
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 ( ) NkdSTS kkk …1,, 11 == −−  (4.1) 

Funkcja celu F( S1, ... SN : d1, ... dN) służy do oceny podjętych decyzji i jest mini-

malizowana. W przypadku kiedy S1 jest znane, to przebieg wieloetapowego procesu 

decyzyjnego opisanego przez ciąg decyzji dopuszczalnych d1, ..., dN nazywany jest stra-

tegią. Natomiast strategia, dzięki której minimalizuje się funkcję celu nazywana jest 

strategią optymalną. Schemat programowania dynamicznego jest wykorzystywany 

w najrozmaitszych przypadkach m.in. w różnych zagadnieniach optymalizacji dyskret-

nej takich jak: zagadnienia najdłuższej drogi w grafie, problemu załadunku, czy komi-

wojażera. Jest on także podstawą algorytmu DTW. 

4.1.2. Klasyczne DTW 

Algorytm DTW [57], [87], [88], [97], [104] jest niezwykle efektywny w mierze-

niu podobieństwa sygnałów w dziedzinie czasu. Minimalizuje skutki przesunięć 

i zniekształceń sygnałów poprzez „elastyczną” transformację sygnału czasowego,  

co pozwala na znajdowanie podobnych kształtów o różnych fazach. Mając dwa szeregi 

czasowe ( )1 2, ,..., ,NX x x x N= ∈�  i ( )1 2, ,..., ,MY y y y M= ∈� , optymalne rozwiązanie 

znajdowane jest w czasie O(N⋅M). Ten koszt obliczeniowy można zmniejszyć poprzez 

np. wyeliminowanie pewnej podprzestrzeni rozwiązań (ang. search subspace).  

 

 

Rysunek 4.4. Dwa różne przebiegi czasowe i dopasowanie DTW. Źródło: [57]. 

 

Na rys. 4.4 A) Przedstawiono dwa przebiegi czasowe, które mogą być porównane 

algorytmem DTW. Rys. 4.4 B) przedstawia dopasowanie obu przebiegów za pomocą 

algorytmu DTW. 

Jeśli podane szeregi mają wartości w przestrzeni cech Φ, to aby porównać dwa 

różne szeregi X, Y ∈ Φ, musimy mieć lokalną miarę odległości, którą należy definiować 

jako funkcję: 

 : 0d Φ ×Φ → ≥�  (4.2) 
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Miara ta powinna mieć małe wartości gdy szeregi są podobne i duże gdy się róż-

nią. Bazując na Programowaniu Dynamicznym, lokalną miarę odległości traktujemy 

jako funkcję kosztu, a zadanie optymalnego dopasowania szeregów jako zadanie znale-

zienia odpowiedniej sekwencji punktów poprzez minimalizację właśnie tej funkcji 

kosztu.  

Pierwszym krokiem algorytmu jest zbudowanie macierzy lokalnych odległości 

N M
C

×∈� , która reprezentuje odległości pomiędzy wszystkimi parami elementów sze-

regów X i Y. Jest to lokalna macierz kosztu, określana też jako macierz odległości lo-

kalnych: 

 [ ] [ ]: , 1: , 1:
N M

l nm n mC c x y n N m M
×∈ = − ∈ ∈�  (4.3) 

Rys. 4.5 przedstawia macierz odległości lokalnych dla przebiegów czasowych 

przedstawionych także na rysunku. Odległości pomiędzy próbkami przebiegów liczone 

są za pomocą metryki Manhattan. Mały koszt oznaczony jest ciemnym kolorem, a duży 

koszt porównania sygnałów to obszary jasne.  

 

Rysunek 4.5. Macierz odległości lokalnych. Źródło: [87]. 

 

Po zbudowaniu macierzy odległości lokalnych, kolejnym krokiem jest znalezienie 

ścieżki dopasowania (zgodności) (ang. warping path) przebiegającej przez obszary 

o małym koszcie. Ścieżka ta definiuje dopasowanie elementu xn ∈ X do ym ∈ Y i jest 

kosztem dopasowania obu przebiegów. Ścieżka ta rys. 4.6 jest zbiorem punktów: 

 p = (p1, p2, …, pk) gdzie pl = (pn, pm) ∈ [1 : N] × [1 : M], l = [1 : K] (4.4) 
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Rysunek 4.6. Optymalna ścieżka dopasowania. Źródło: [87]. 

 

Optymalna ścieżka dopasowania musi spełniać następujące warunki: 

1. Warunek granicy: p1 = (1,1) oraz pK = (N,M). Pierwsze punkty przebiegów X i Y 

oraz ostatnie punkty tych przebiegów są dopasowane do siebie. Warunek ten za-

pewnia, że dopasowane są do siebie całe przebiegi. 

2. Warunek monotoniczności: n1 ≤ n1 ≤ … ≤ nK i m1 ≤ m1 ≤ … ≤ mK. Warunek za-

pewnia odpowiednią synchronizację przebiegów. Oznacza to, że żaden z przebie-

gów nie będzie cofał się w czasie w procesie dopasowywania.  

3. Warunek długości kroku. Oznacza on, że kolejne punkty ścieżki dopasowania nie 

mogą wykonywać zbyt długich skoków na dopasowywanych przebiegach. Za-

pewnia, że żaden element przebiegów X i Y nie będzie pominięty. Jest kilka me-

tod znajdowania kolejnych punktów ścieżki, natomiast podstawowy tzw. „wzo-

rzec kroku” to punkty ze zbioru pl+1 – pl ∈ {(1; 1); (1; 0); (0; 1)}. Podstawowy 

wzorzec kroku przedstawiony jest graficznie na rys 4.7. 

 

 

Rysunek 4.7. Wzorzec kroku w procesie znajdowania  

optymalnej ścieżki dopasowania. 

 

Koszt dopasowania związany z konkretną ścieżką dopasowania jest sumą lokal-

nych odległości na tej ścieżce: 
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 ( ) ( )
1

, ,
l l

K

p n m

l

C X Y c x y
=

=∑  (4.5) 

Ścieżka o minimalnym koszcie jest optymalną ścieżką dopasowania. Aby uniknąć 

sprawdzania wszystkich ścieżek w celu znalezienia optymalnej, algorytm DTW korzy-

sta właśnie z Programowania Dynamicznego. W tej części algorytmu wykorzystywana 

jest tzw. Funkcja Odległości DTW (ang. DTW distance function). Jeśli optymalną 

ścieżkę dopasowania oznaczymy przez P*, to: 

 ( ) ( ) ( ){ }*, , min , ,
N M

P pDTW X Y c X Y c X Y p P
×= = ∈  (4.6) 

gdzie P
N×M

 jest zbiorem wszystkich możliwych ścieżek dopasowania. Za pomocą tej 

funkcji możemy zbudować tzw. globalną macierz kosztu, określaną też jako macierz 

odległości globalnych, definiując elementy tej macierzy jako: 

 ( ) ( ) ( )( ), 1: , 1:D n m DTW X n Y m=  (4.7) 

W tym miejscu programowanie dynamiczne pozwala obliczyć macierz kosztu 

globalnego w sposób efektywny, w czasie O(N⋅M): 

1. Wiersz nr 1:  

 ( ) ( ) [ ]1

1

1, , , 1,
m

k

k

D m c x y m M
=

= ∈∑  (4.8) 

2. Kolumna nr 1:  

 ( ) ( ) [ ]1

1

,1 , , 1,
n

k

k

D n c x y n N
=

= ∈∑  (4.9) 

3. Pozostałe elementy macierzy:  

 
( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )

[ ] [ ]

, min 1, 1 , 1, , , 1 ,

: 1, , 1,   

n m
D n m D n m D n m D n m c x y

gdzie n N m M

= − − − − +

∈ ∈
 (4.10) 

Wzór 4.10 pokazuje, jak obliczyć kolejne elementy macierzy na podstawie ele-

mentów obliczonych wcześniej oraz aktualnego kosztu lokalnego, co jest właśnie pro-

gramowaniem dynamicznym. Zastosowany tu wzorzec kroku jest to właśnie podstawo-

wy wzorzec z rys. 4.7. Mając już macierz kosztu globalnego, optymalną ścieżkę 
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dopasowania znajdujemy wracając od końca macierzy, czyli punktu D(N,M) do punktu 

D(1,1) poprzez sąsiednie punkty o najmniejszej wartości. W pracy [87] podany jest do-

wód na otrzymanie w ten sposób optymalnej ścieżki dopasowania. Macierz kosztu glo-

balnego oraz optymalna ścieżka dopasowania przedstawiona jest na rys. 4.8. 

 

Rysunek 4.8. Macierz kosztu globalnego i optymalna ścieżka dopasowania. Źródło: [87]. 

4.1.3. Algorytm DTW użyty w systemie 

Algorytm automatycznej segmentacji sygnału mowy oparty jest na algorytmie 

DTW. Jednak w przeciwieństwie do klasycznego DTW, nie opieram się w nim na sy-

gnale w dziedzinie czasu, a na dziedzinie częstotliwości. Sygnał mowy wzorcowy (syn-

tetyzowany) i naturalny, dzielony jest na ramki, które mogą na siebie zachodzić  

(ang. overlapping) i w każdej ramce liczona jest szybka transformata Fouriera (FFT). 

Przed obliczeniem FFT, aby uniknąć rozmycia widma stosuje się okna widmowe [41]. 

W przypadku sygnału mowy, najczęściej wykorzystywanym oknem jest okno Hammin-

ga (4.11) lub van Hanna (Hanninga) (4.12) opisane wzorami: 

 
2

( ) 0,53836 0, 46164 cos
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w k

K
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− 
 (4.11) 

 








−
⋅−=

1

2
cos5,05,0)(

K

k
kw

π
 (4.12) 

W zrealizowanym systemie zaimplementowane są też inne funkcje okienkowe. 

Każda ramka po transformacie reprezentuje więc wektor cech widmowych. W ten spo-

sób otrzymujemy czasowo-częstotliwościową transformatę sygnału, czyli spektrogram. 

Na rys. 4.9 przedstawione są spektrogramy dla ramek o długości 256 oaz 1024 próbek, 

z nakładaniem się ramek 0, 50% i 99%, dla słowa „pomoc” zarówno syntezowanego 

jaki naturalnego. W sygnale syntezowanym są zaznaczone granice alofonów. 
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Rysunek 4.9. Spektrogramy słowa "pomoc". 

 

Elementy macierzy odległości lokalnych liczone są właśnie dla wektorów cech 

widmowych w ramkach:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

, , , ,
K

k

c n m S n E m S n k E m k
=

= = −∑  (4.13) 

gdzie: 

S(n) – wektor widmowych cech sygnału syntetyzowanego w n-tej ramce, 

E(m) – wektor widmowych cech sygnału naturalnego w m-tej ramce, 

K – długość wektora cech widmowych. 

 

Ramka sygnału syntezowanego zestawiana jest z ramką sygnału naturalnego i na 

podstawie widma sygnału w ramce obliczana jest odległość między tymi wektorami. 

We wzorze 4.13 podana jest odległość liczona wg metryki miejskiej (Manhattan). 

W systemie zaimplementowane są też inne metryki. 
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Macierze odległości lokalnych dla słowa „gałązka” przedstawione są na poniż-

szych rysunkach. Rys. 4.10 przedstawia sygnały mowy, do których zastosowano ramki 

o długości 256 próbek, z oknem Hamminga i nakładaniem ramek 200 próbek. Zastoso-

wana metryka to metryka miejska. 

 

 

Rysunek 4.10. Macierz odległości lokalnych, metryka miejska. 

 

 

Rysunek 4.11. Macierz odległości lokalnych, metryka euklidesowa. 

 

Na rys. 4.11 zastosowano te same parametry co poprzednio, zastosowano jednak 

inną metrykę, tzn. metrykę euklidesową: 
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Kolor niebieski oznacza małe wartości odległości pomiędzy ramkami sygnałów, 

czyli sygnały podobne pod względem widmowym, natomiast kolor czerwony oznacza 

dużą odległość, czyli częstotliwościowo różne sygnały.  

Macierz odległości globalnych obliczona na podstawie podstawowego wzorca 

kroku (wzór 4.10) przedstawiona jest na rys. 4.12. Widzimy tam również  zaznaczone 

granice alofonów w naturalnym sygnale mowy wyznaczone na podstawie ścieżki zgod-

ności i granic alofonów w sygnale syntezowanym. Właśnie to stanowi istotę modyfika-

cji algorytmu DTW. Nie dopasowujemy sygnału do wzorcowego, tylko za pomocą 

ścieżki dopasowania wyznaczamy granice alofonów. 

 

 

Rysunek 4.12. Macierz odległości globalnych. 

4.1.4. Zmiana częstotliwości tonu podstawowego 

W systemie zestawiane są ze sobą dwa sygnały mowy, syntezowany i naturalny. 

Sygnał syntezowany tworzony jest na podstawie bazy wzorcowej. Jest to głos lektora 

uzyskany w studio nagraniowym. Natomiast nowa baza jednostek alofonowych tworzo-

na jest na podstawie innego korpusu nagrań sygnału mowy należącej do innego spikera. 

Z założenia więc, głosy te nie należą do tego samego mówcy. Jedną z cech odróżniającą 

głosy różnych ludzi jest częstotliwość tonu podstawowego F0 (ton krtaniowy). Jedni 
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ludzie mówią głosem niskim, inni wysokim. Wykres 4.1 przedstawia wykresy często-

tliwości tonu podstawowego zdania „Jutro pojadę na wycieczkę, albo zostanę w domu”. 

Dwa wyżej (wykresy czerwone) to głosy kobiece, dwa niżej (wykresy niebieskie) – 

męskie. Widzimy w jakim zakresie zmienia się częstotliwość tonu podstawowego dla 

każdego z mówców, oraz jak przedstawia się ta częstotliwość dla różnych mówców. 

Typowe częstotliwości tonu krtaniowego to około 75 Hz do 180 Hz dla głosów mę-

skich; dla głosów kobiecych to od około 165 Hz do 255 Hz i dla dzieci to 250 Hz –  

300 Hz. Ponieważ odległości pomiędzy sygnałami liczone są w dziedzinie częstotliwo-

ści, ma to więc wpływ na obliczenia. Idealną sytuacją byłoby, gdyby oba sygnały mowy 

miały jednakową częstotliwość tonu podstawowego, jednak trudno jest znaleźć ludzi  

o jednakowych głosach. Rozwiązaniem jest więc zmiana częstotliwości tonu podsta-

wowego jednego z sygnałów mowy. Ponieważ tworzymy bazę alofonów nowego głosu, 

musimy zachować wszystkie jego specyficzne cechy, co oznacza, że nie możemy inge-

rować i zmieniać jego parametrów. Modyfikacja musi więc dotyczyć głosu syntezowa-

nego.  

        

Wykres 4.1. Częstotliwość tonu podstawowego dla różnych mówców. 

 

Ton krtaniowy możemy wyznaczyć tylko we fragmentach dźwięcznych sygnału 

mowy i tylko takie fragmenty mogą być poddane modyfikacji. Należy więc wyznaczyć 

te fragmenty. Prostą i skuteczną metodą wyznaczenia VUV (Voiced/Unvoiced) jest me-

toda progowa. Oparta jest ona na dwóch współczynnikach, głośności i ZCR. Sygnał 

wejściowy dzielony jest na ramki, następnie dla każdej ramki wyliczane są wartości 

tych współczynników. Statystycznie wyznaczono, że wartości 0,02 i 50 odpowiednio 

dla głośności i ZCR, są poziomem poniżej którego ramka uznawana jest jako bez-

T [s]   ~4 0 
100 

F 
[Hz] 

300 

Głosy kobiece Głosy męskie 
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dźwięczna, a powyżej jako dźwięczna. Współczynnik głośności jest to pierwiastek 

średniej energii sygnału audio w ramce: 

 ∑
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N

np  (4.15) 

gdzie sn(i) oznacza amplitudę próbki o indeksie i w n-tej ramce o długości N. 

Często używa się znormalizowanej wartości współczynnika głośności nazywanej 

Short Time Energy (STE), która jest kwadratem głośności: 
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Zero Crossing Rate określa ile razy sygnał zmienił „znak”, czyli ile razy wartość 

sygnału zmieniła się z ujemnej na dodatnią. Formalnie można to zapisać jako: 
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 gdzie fs jest częstotliwością próbkowania sygnału oraz sing() jest funkcją, która 

określa znak swego argumentu.  

Korzystając z metody progowej możemy wyznaczyć fragmenty dźwięczne i bez-

dźwięczne w sygnale naturalnym, czyli nagrane słowo podlegające segmentacji. Nato-

miast w sygnale syntezowanym wiemy, które fonemy są dźwięczne, a które bez-

dźwięczne. Dźwięczne to: a, ą, e, ę, o, u, y, i, b, d, g, j, l, ł, m, n, ń, r, w, z, ź, ż. Rys. 4.13 

przedstawia zaznaczone kolorem czerwonym fragmenty dźwięczne wyznaczone dla obu 

sygnałów naturalnego i syntezowanego słowa „przemieszczania”. Na górnym wykresie 

przedstawiona jest także częstotliwość tonu podstawowego wyznaczona dla fragmen-

tów oznaczonych jako dźwięczne.   

W celu wyznaczenia częstotliwości tonu podstawowego sygnałów dźwiękowych 

stosuje się różne metody [96]. Mogą one być podzielone na metody bazujące na dzie-

dzinie czasu, na dziedzinie częstotliwości lub metody pracujące w obu naraz. Metody 

operujące na dziedzinie czasu wykrywają i zliczają cechy związane z powtarzalnością 

sygnału w czasie, lub opierają się na funkcjach autokorelacji w celach detekcji podo-

bieństwa między sygnałem i swoją wersją opóźnioną. Metody związane z dziedziną 

częstotliwości wymagają najpierw przekształcenia sygnału do postaci widmowej za 
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pomocą transformaty Fouriera. Następnie wyszukiwana jest pierwsza harmoniczna,  

lub inny wyznacznik okresu. Tutaj także aby uniknąć rozmycia widma stosuje się okna 

widmowe.  

 

 

Rysunek 4.13. Wyznaczone fragmenty dźwięczne w sygnale mowy. 

 

Metody wyznaczania F0 oparte są o: 

• Współczynnik przejść przez zero (ZCR); 

• Funkcję autokorelacji; 

• Cepstrum; 

• Funkcję różnicową AMDF (Average Magnitude Differential Function); 

• Transformację grzebieniową. 

W swojej pracy wyznaczenie częstotliwości tonu podstawowego oparłem na me-

todzie związanej z cepstrum. Cepstrum zostało zdefiniowane w 1963 r. przez Bogerta, 

Healy’ego i Tukey’a. Operacja cepstrum oparta jest o transformację Fouriera (spec-

trum), stąd jej nazwa – cepstrum. Rezultatem jest przebieg pseudoczasowy, kolejne 

wartości na osi rzędnych można interpretować jako jednostki czasu, natomiast wartości 

z osi odciętych związane są w pewien sposób z autokorelacją i na ich podstawie można 

wyznaczyć ton podstawowy. Analizowany sygnał zostaje poddany transformacie Fou-

Fragmenty 
dźwięczne 

F0 sygnału 
naturalnego 

F0 sygnału syn-
tezowanego 
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riera, a następnie przekształcany jest do skali logarytmicznej. Wynik poddaje się drugiej 

transformacji Fouriera, wracając w ten sposób w dziedzinę czasu i otrzymując w ten 

sposób sygnał cepstrum (4.18). Do wyznaczenia tonu podstawowego potrzebne jest 

natomiast cepstrum rzeczywiste, czyli wartość bezwzględna tego sygnału (4.19). 

 ( ) ( )( ))(log1
tsFFc

−=τ  (4.18) 
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Szacowanie częstotliwości podstawowej odbywa się na podstawie zależności: 
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F0 wyznacza się na podstawie maksima lokalnego rzeczywistego sygnału 

cepstrum w przedziale od 50 Hz do 400 Hz, gdyż w takim zakresie należy spodziewać 

się częstotliwości tonu krtaniowego. 

Poniższy rysunek przedstawia jednostkę a0072 przedstawioną w dziedzinie czasu, 

oraz jej cepstrum. Przedstawione jest ono w granicach od 55 do 441 próbki, co odpo-

wiada właśnie częstotliwości od 50 Hz do 400 Hz przy częstotliwości próbkowana sy-

gnału Fs = 22050 Hz. Częstotliwość tonu podstawowego obliczona na podstawie wsp. 

cepstrum wynosi 107,56 Hz. 

 

Rysunek 4.14. Cepstrum sygnału mowy. 
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Zmianę częstotliwości tonu podstawowego uzyskuję za pomocą algorytmu 

TD-PSOLA [15], [28], [40], [86], [111] czyli algorytmu działającego w dziedzinie cza-

su. Algorytm ten pokrótce był już omówiony w podrozdziale 1.2.3 opisującym kompi-

lacyjną metodę syntezy mowy. Kolejne kroki tego algorytmu to: 

1. Podział sygnału mowy na segmenty synchronicznie z estymowaną częstotliwością 

podstawową, czyli wyznaczenie granic okresów (pitch). 

2.  Określenie dźwięczności – bezdźwięczności fragmentów zawartych między gra-

nicami okresów (pitch synchronous). 

3. Przeskalowanie czasowe w sygnale wyjściowym granic okresów (time domain). 

4. Rekonstrukcja sygnału poprzez złożenie segmentów z zastosowaniem okna Han-

ninga oraz zakładek (overlap – add ). 

W ten sposób została rozszyfrowana nazwa algorytmu: Time Domain Pitch Syn-

chronous Overlap – Add (TD-PSOLA). Algorytm ten jest szybki, nie wymaga dużych 

mocy obliczeniowych i jest skuteczny.  

Pierwszy krok algorytmu zakłada analizę sygnału źródłowego w poszukiwaniu 

granic okresów fali sygnału – Pitch Marking. Jest to bardzo ważny etap. Błędy alokacji 

granic mogą znacząco wpłynąć na pogorszenie jakości sygnału w dalszych etapach. 

Bezpośrednią przyczyną może być brak ciągłości fazowej. Okres musi być wyznaczony 

w miarę precyzyjnie. Istotny wpływ na wyniki ma także wybór między umieszczaniem 

granic okresu w pikach (lokalne maksima), lub dolinach (lokalne minima). Różnice 

w dokładności sięgają 9% [71].  

Piki wyznaczam na podstawie konturu bazującego na energii sygnału wymnożo-

nej z oknem Hanninga (rys. 4.15 b). Zakłada się pewną stałą wartość F0 jaka jest spo-

dziewana w sygnale. W ten sposób otrzymuje się granice (piki), które należy jeszcze 

dopasować (np. szukając lokalnych maksimów). To dopasowanie odbywa się w miej-

scach dźwięcznych, gdzie występuje wyraźny okres, w pozostałych zachowany jest sta-

ły odstęp. W efekcie otrzymamy sygnał z zaznaczonymi za pomocą pików okresami. 

Przedstawione jest to na rysunku 4.15 c. 

W drugim kroku następuje podział obszarów wyznaczonych za pomocą granic 

okresów, na dźwięczne oraz bezdźwięczne. Podział VUV można osiągnąć stosując me-

todę progową opisaną wcześniej w tym podrozdziale. Ważne jest to, że decyzje 
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o dźwięczności podejmowane są dla fragmentów wyznaczonych granicami okresów – 

synchronicznie z okresem tonu podstawowego (Pitch Synchronous). 

 

 

Rysunek 4.15. Kontur pików. 

 

Trzeci krok polega na skalowaniu sygnału wyjściowego. Skalowanie dotyczy tonu 

podstawowego, oraz czasu trwania. Manipulacja tonem podstawowym odbywa się po-

przez zmianę interwałów pomiędzy granicami okresów, czyli pomiędzy wyznaczonymi 

pikami. Jeżeli nowe pozycje pików będą bliżej siebie, osiągniemy przez to podwyższe-

nie tonu. W przypadku rozsunięcia ich w czasie, otrzymujemy obniżenie tonu podsta-

wowego. Modyfikację czasu trwania uzyskujemy dzięki usunięciu lub powielaniu seg-

mentów (okresów) sygnału wejściowego. Chcąc wydłużyć czas trwania dźwięku, 

wystarczy odpowiednie ramki sygnału powielić. W przypadku skracania, pewne ramki 

zostają pominięte. Algorytm TD-PSOLA zakłada konieczność wyrównania czasu trwa-

nia sygnału, ponieważ nawet jeśli bezpośrednio nie zmieniamy tego czasu to zmiana ta 

wynika ze zmiany częstotliwości tonu podstawowego.  

Ostatni krok to rekonstrukcja sygnału. Do tego celu wykorzystywane jest okno 

Hanninga. Okienkujemy dwa okresy sygnału, gdzie środek okna stanowi wcześniej wy-

znaczony pik. Czyli znowu synchronicznie z okresem tonu podstawowego (Pitch Syn-

chronous). Tak zmodyfikowane ramki dodajemy nakładając je na siebie (Overlap – 

Add). Rys. 4.16 przedstawia poglądowo jak wygląda modyfikacja sygnału za pomocą 

algorytmu TD–PSOLA. 
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Rysunek 4.16. Modyfikacja F0 algorytmem TD-PSOLA. 

 

Sygnał syntezowany modyfikujemy w taki sposób, aby jego częstotliwość tonu 

podstawowego dostosować do częstotliwości F0 sygnału naturalnego, czyli aby te czę-

stotliwości były takie same, lub zbliżone. W zastosowanym przeze mnie algorytmie 

zmieniam częstotliwość alofonów sygnału syntezowanego wtedy, gdy różni się od czę-

stotliwości sygnału naturalnego o więcej niż 10 %. Dopiero wtedy sygnały te są zesta-

wiane ze sobą w algorytmie DTW.  

 

 

Rysunek 4.17.  Częstotliwość tonu podstawowego. 

 

Rys. 4.17 przedstawia wyznaczoną za pomocą metody cepstralnej częstotliwość 

tonu podstawowego dla fragmentów dźwięcznych słowa „przemieszczania”, ten sam 

jak na rys. 4.13. Częstotliwość sygnału naturalnego została wyliczona przy użyciu ra-

mek o długości 1024 próbek, dla fragmentów dźwięcznych sygnału, wyznaczonych 

metodą progową opisaną wcześniej. Zaznaczona jest na rysunku niebieskimi „iksami”. 

Częstotliwość ta została aproksymowana wielomianem 5 stopnia (niebieska ciągła li-

nia). Częstotliwość sygnału syntezowanego wyznaczona jest dla alofonów dźwięcz-

nych, które także podzielono na ramki o długości 1024 próbek i tak uzyskaną częstotli-

wość uśredniono dla całego alofonu. Alofony te będą podlegały modyfikacji 

w algorytmie TD-PSOLA, dlatego należało uśrednić F0 dla całego modyfikowanego 

x  – F0 sygnału naturalnego wyznaczona dla fragmentów dźwięcznych. 
o  – F0 sygnału syntezowanego wyznaczona dla jednostek dźwięcznych. 
–  – Aproksymowana F0 sygnału naturalnego. 
    – F0 docelowa sygnału syntezowanego 
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fragmentu (jednostki alofonowej). Ponieważ czasy trwania obu sygnałów różnią się, 

aproksymowaną częstotliwość tonu podstawowego sygnału naturalnego dopasowałem 

czasowo do sygnału syntezowanego. W ten sposób można określić jaka powinna być 

częstotliwość jednostki w sygnale syntezowanym i jeśli zbyt dużo różni się od faktycz-

nie wyznaczonej dla danego elementu (więcej niż 10 %), to uzyskać ją w algorytmie 

TD-PSOLA.  

Rys. 4.18 przedstawia sygnał syntezowany przed i po zmianie F0 algorytmem 

TD-PSOLA. Jednostki oznaczone na rysunku numerami 1, 2, 6 i 7 (p01, sz13, 

sz31,cz14) nie podlegały modyfikacji ze względu na to, że są bezdźwięczne. Jednostki 4 

i 10 (mi33, a2130) nie uległy modyfikacji, ponieważ ich częstotliwość była zbliżona do 

wymaganej. Modyfikacji uległy natomiast alofony o numerach 3, 5, 8 i 9 (e1024, 

e1121, a0023, ń33). 

 

 

Rysunek 4.18. Modyfikacja F0 algorytmem TD-PSOLA. 

 

Zmiana częstotliwości tonu podstawowego słowa syntezowanego pociąga za sobą 

zmianę macierzy odległości lokalnych, oraz macierzy odległości globalnych, a co za 

tym idzie także ścieżki dopasowania. Ścieżka dopasowania ma z kolei bezpośredni 

wpływ segmentację sygnału naturalnego. Oznacza to, że po zmianie F0, zmienią się 

granice wycinanych alofonów.  

Rys. 4.19 przedstawione są macierze odległości lokalnych przed i po zmianie F0 

dla słowa „gałązka”. Widoczna jest nieznaczna korekta położenia granicy alofonu syn-

tezowanego po zmianie F0 algorytmem TD-PSOLA. 

     1         2     3     4       5       6        7     8        9        10 
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Rysunek 4.19. Macierze odległości lokalnych przed i po zmianie F0 

 

Kolejny rys. 2.20 przedstawia macierze kosztu globalnego przed i po zmianie F0, 

wraz z zaznaczoną ścieżką dopasowania. Widoczne są różnice zarówno w samej macie-

rzy kosztu globalnego, jak i w ścieżce dopasowania. Różnice te pociągają za sobą zmia-

nę położenia granic jednostek alofonowych w słowie naturalnym i inne ich wycięcie. 

Dokładniej przedstawione jest to na rys 4.21, gdzie przedstawiono słowo „gałązka” syn-

tezowane i naturalne w postaci spektrogramów. 

 
 

 

Rysunek 4.20. Macierze kosztu globalnego przed i po zmianie F0. 

 

 

Zmiana położenia granicy alofonu syntezowanego. 

Bez zmiany F0                  Zmienione F0 

Bez zmiany F0                  Zmienione F0 



Technologia automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych 

97 
 

 

Rysunek 4.21. Zmiana granic alofonów po zmianie F0, spektrogram. 

 

Górne spektrogramy przedstawiają sygnał przed zmianą F0, natomiast dolne już 

po dopasowaniu częstotliwości tonu podstawowego. Rys. 4.22 przedstawia sygnał natu-

ralny w dziedzinie czasu z zaznaczonymi granicami alofonów otrzymanymi w sposób 

automatyczny. Górny wykres przedstawia granice wyznaczone przy pomocy sygnału 

syntezowanego bez zmiany F0, dolny – granice wyznaczone przy pomocy sygnału syn-

tezowanego przy zmienionym F0.  

 

 

Rysunek 22. Zmiana granic alofonów po zmianie F0, dziedzina czasu. 

 

4.1.5. Schemat blokowy algorytmu segmentacji 

Przedstawiony schemat blokowy algorytmu segmentacji dotyczy jednego słowa. 

Natomiast w systemie jest wywoływany w pętli dla całego korpusu akustycznego, czyli 

wszystkich słów z nagrania.  
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Rysunek 4.23. Schemat blokowy algorytmu segmentacji. 

4.2. Automatyczne tworzenie bazy jednostek akustycznych 

W wyniku pracy automatycznego systemu segmentacji korpusu mowy generowa-

ne są segmenty fonetyczne – jednostki alofonowe. Rys. 4.24 przedstawia jednostki uzy-

skane właśnie w wyniku automatycznej segmentacji, wraz z odpowiadającymi im jed-

nostkami wzorcowymi. Są to wszystkie jednostki wycięte z wyrazu „gałązka”, którego 

segmentacja i zaznaczone granice przedstawione były na rys. 4.22. Po przekształceniu 

na zapis zakodowany otrzymujemy: 
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syntezowane 
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Słowo  
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Zmiana F0  
TD-PSOLA 

Wyznaczenie F0 

Podział na ramki 
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FFT 
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FFT 

Obliczenie macierzy 
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Obliczenie macierzy 
odległości globalnych 

Granice jednostek  
w słowie syntezowa-

nym. 

Wyznaczenie ścieżki 
zgodności 

Wyznaczenie granic 
alofonów w słowie natu-

ralnym 

Wycięcie jednostek 

Zbiór  
jednostek 

alofonowych 



Technologia automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych 

99 
 

gałązka → g03, a1032, ł34, ą0081, s31, k13, a2030 

Górne wykresy na rysunkach przedstawiają jednostki wzorcowe, natomiast dolne, 

jednostki wycięte w sposób automatyczny. Zachowana jest skala czasu. 

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 

 

 

f) 

 

 

g) 

 

Rysunek 4.24. Jednostki alofonowe wycięte w procesie automatycznej segmentacji z wyrazu „ga-

łązka”. a) g03, b) a1032, c) ł34, d) ą0081, e) s31, f) k13, g) a2030. 
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W wyniku pracy systemu otrzymujemy wiele takich samych jednostek. Dzieje się 

tak, ponieważ korpus mowy jest nadmiarowy, zawiera całe wyrazy, zdania i teksty, 

w których dana jednostka występuje wielokrotnie. Natomiast do bazy potrzebujemy 

tylko po jednym egzemplarzu każdego z elementów. W celu stworzenia DB jednostek 

akustycznych konieczne jest szczegółowe przeanalizowanie otrzymanych jednostek po 

to, aby: 

• Usunąć segmenty fonetyczne, w których przekroczono dopuszczony błąd podczas 

czytania spikera lub przy automatycznej segmentacji i pozostawić tylko najlepsze 

z nich – operacja „odrzucenie”. 

• Przy wielokrotnej realizacji jednakowych alofonów, wybrać najlepszy – operacja 

„selekcja”. 

• Przeprowadzić ocenę jakości każdego z pozostawionych elementów i zaznaczyć 

odchylenia od normy, oraz przeprowadzić skorygowanie parametrów segmentów 

z zauważonymi odchyleniami – operacja „korekta”. 

Operacja „odrzucenie” polega na zestawieniu akustycznych charakterystyk synte-

tyzowanych i naturalnych segmentów mowy otrzymanych w procesie segmentacji. Jeśli 

różnice między nimi będą wyższe od pewnej progowej wielkości, oznacza to, że taki 

segment nie będzie w stanie zapewnić nawet minimalnej niezbędnej jakości syntetyzo-

wanej mowy i powinien być odrzucony. 

Operacja „selekcja” wybiera lepszą jednostkę z zestawu takich samych stosując 

odpowiednie kryterium. W charakterze takiego kryterium stosuję odległość między 

wartościami parametrów prozodycznych każdego z egzemplarzy i wartościami średnimi 

parametrów prozodycznych w otrzymanych realizacjach jednostek alofonowych. 

Operację „korekta” realizuję dla segmentów otrzymanych zgodnie ze wskazanymi 

wyżej kryteriami. Celem tej operacji jest znalezienie możliwych nieznacznych niedo-

kładności segmentacji. Znalezione segmenty z niedokładnie określonymi granicami 

podlegają korekcji za pomocą odpowiednich procedur polegających na usunięciu nie-

dokładnych i wstawieniu brakujących granicznych okresów tonu podstawowego. 
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4.2.1. Operacja „odrzucenie” 

Podstawowe przyczyny wykorzystania tej operacji są następujące: 

• Zjawiska redukcji i uproszczenia fonemów w mowie naturalnej prowadzące pra-

wie do pełnego ich zniknięcia , na skutek czego fonetyczna zawartość mowy syn-

tetyzowanej i naturalnej nie pokrywa się (kodowanie: wiśniewski → WiśńesKi). 

• Niedokładność oznaczenia sygnału naturalnego w procesie wyznaczania granic, 

na skutek czego z mowy naturalnej wycinany jest segment, którego akustyczna 

zawartość nie odpowiada zawartości fonetycznej. 

Na rys. 4.25 przedstawiony jest element o0022 wycięty z naturalnego sygnału 

w procesie automatycznej segmentacji w opisany wcześniej sposób. Jest tu pokazana 

sytuacja takiego niedokładnego wyznaczenia granicy w jednostce wyciętej automatycz-

nie (b), w porównaniu z elementem wzorcowym (a). Jak widać, zawartość fonetyczna 

jednostki różni się od wzorca, tak jak i czas trwania odbiega znacznie od czasu trwania 

elementu wzorcowego. Skala czasu na obu rysunkach jest taka sama. Czas trwania jed-

nostki wzorcowej to około 0,11 s, natomiast jednostki testowanej wynosi 0,08 s.  

a) 

 

b) 

 

Rysunek 4.25. Niedokładność w wyznaczeniu granicy alofonu. 

 

Operację „odrzucenie” realizuję poprzez testowanie parametrów czasowych 

i akustyczno – fonetycznych: 

• Czasu trwania. 

• Kosztu dopasowania. 
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Czas trwania TT jednostki testowanej otrzymanej w procesie segmentacji porów-

nywany jest z czasem trwania TW jednostki wzorcowej wykorzystywanej w syntezie. 

Czas trwania jednostek z bazy wzorcowej głosu lektora zawiera się w granicach od  

35 ms do 0,52 s, natomiast czas trwania jednostek wyciętych automatycznie mieści się 

w granicach od około 0,05 ms do około 1,6 s. 0,05 ms przy częstotliwości próbkowania 

sygnału równej 22050 Hz oznacza jedną próbkę, czyli nie jest to nawet jakikolwiek sy-

gnał, tylko jedna próbka sygnału. Wykresy 4.2 i 4.3 przedstawiają histogramy czasu 

trwania jednostek, pierwszy bazy wzorcowej, drugi jednostek wyciętych automatycznie. 

Baza wzorcowa zawiera 1773 jednostki, natomiast zbiór jednostek wyciętych automa-

tycznie zawiera 11055 elementów. Jest to zbiór jednostek uzyskanych w procesie seg-

mentacji z oknem Hamminga 256 próbek, metryką miejską i 3 punktowym wzorcem 

kroku w algorytmie DTW. Tak duża liczba otrzymanych jednostek związana jest wła-

śnie z nadmiarowością korpusu, gdzie jeden element występuje nawet w stu kilkudzie-

sięciu egzemplarzach. Jak widać z wykresów czasy trwania jednostek z bazy wzorcowej 

i wycinanych automatycznie mają zbliżone rozkłady. Jednostek zbyt krótkich, czyli 

takich, których czas trwania jest krótszy niż 20 ms w tym zbiorze jest około 40, nato-

miast zbyt długich, o czasie trwania ponad 0,7 s jest około 70. Stanowi to niecały 1% 

wszystkich jednostek wyciętych automatycznie. Oczywiście nie oznacza to, że tylko te 

jednostki powinny być odrzucone. Jednostek wyciętych automatycznie zbyt krótkich 

lub zbyt długich w stosunku do swego wzorca może być więcej.  

 

 

Wykres 4.2. Histogram czasu trwania alofonów bazy wzorcowej. 
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Wykres 4.3. Histogram czasu trwania alofonów wyciętych automatycznie. 

 

W przypadku tego kryterium istotna jest różnica (błąd) czasów trwania jednostki 

wzorcowej i uzyskanej automatycznie. Ponieważ jednostki alofonowe mają różną dłu-

gość nie możemy jako miarę brać błędu bezwzględnego, tylko błąd względny, w odnie-

sieniu do długości alofonu wzorcowego, zgodnie ze wzorem 4.21. 

 
T W

t

W

T T

T
δ α

−
= >  (4.21) 

Obliczamy wartość bezwzględną różnicy, ponieważ mogą wystąpić dwa przypad-

ki, element testowany może być zbyt długi w stosunku do wzorcowego, lub może być 

zbyt krótki. Jeśli błąd względny czasu trwania jednostek jest większy od pewnej warto-

ści progowej α, element zostaje odrzucony.  

 

 

Wykres 4.4. Histogram błędu względnego czasu trwania alofonów. 
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Wykres 4.4 przedstawia błąd względny czasu trwania jednostek z przykładowego 

zbioru. Jak widać około 80 % wyciętych alofonów ma błąd czasu trwania mniejszy niż 

50 %. Doświadczalnie, dla różnych zbiorów określiłem, że jeśli ten błąd przekracza  

około 80 %, to taki alofon nie nadaje się do bazy wyjściowej. Takich alofonów w przy-

kładowym zbiorze jest 969, co stanowi niecałe 9 % ogólnej ich liczby. Oznacza to, że 

parametr α powinien wynosić 0,8. 

Drugim kryterium w tej operacji jest koszt dopasowania obu jednostek, testowa-

nej i wzorcowej, w algorytmie DTW. Koszt ten to suma odległości lokalnych na ścieżce 

dopasowania wyznaczonej dla tych jednostek. Ponieważ odległości lokalne określają 

stopień podobieństwa tych jednostek w dziedzinie częstotliwości, to koszt ten może być 

miarą poprawności fonetycznej testowanej jednostki alofonowej. Jeśli ilość punktów na 

ścieżce dopasowania dla konkretnego elementu oznaczymy przez P, to koszt takiego 

dopasowania wynosi: 

 ( )
1

,
P

P p p

p

C c x y
=

=∑  (4.22) 

Koszt ten, podobnie jak w przypadku czasu trwania jednostki, kształtuje się różnie 

dla różnych jednostek. Jeśli wzięlibyśmy koszt dopasowania dwóch identycznych jed-

nostek w algorytmie DTW, to wynosiłby on zero. Natomiast przy jakichkolwiek różni-

cach będzie on większy od zera. W testowanych zbiorach jednostek zawierał się on 

w granicach od 0,05 do około 50. Wykres 4.5 przedstawia histogram kosztu dopasowa-

nia jednostek w testowanym zbiorze. 90% jednostek ma koszt dopasowania mniejszy 

niż 10.  

 

Wykres 4.5. Histogram kosztu dopasowania alofonów. 
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W  przypadku tego parametru, podobnie jak poprzednio, zależy on w dużym stop-

niu od konkretnej jednostki. Dlatego też należy jak poprzednio opracować współczyn-

nik względny. Jednak nie możemy tutaj uwzględnić kosztu dopasowania jednostki 

wzorcowej, ponieważ jest on równy 0. Uwzględniłem więc tu średnią wartość kosztu 

dopasowania dla wszystkich wystąpień danej jednostki. Wzór 4.23 przedstawia właśnie 

ten współczynnik. 

 
P

P

P sr

C

sr

C C

C
δ β

−
= >  (4.23) 

gdzie:   

CP – koszt dopasowania jednostki alofonowej, 

CPsr – średni koszt dopasowania dla wszystkich realizacji danej jednostki. 

 

Odrzucamy jednostki o błędzie kosztu dopasowania przekraczającym progową 

wartość β. Z poniższego histogramu na wykresie 4.6 możemy wywnioskować, że 90% 

wyciętych alofonów ma błąd kosztu dopasowania mniejszy niż 35 %.  

 

 

Wykres 4.6. Histogram błędu względnego kosztu dopasowania alofonów. 
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większy niż 50 % dyskwalifikuje tak wyciętą jednostkę z użycia jej w bazie wyjściowej. 
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W wyniku operacji „odrzucenie” z dalszej obróbki wykluczane są zatem wszyst-

kie egzemplarze, dla których δt > α lub δC > β. Jak pokazały eksperymenty, optymalne 

rezultaty operacji „odrzucenie” otrzymuje się przy α = 0,8 i β = 0,5. 

Operacja „odrzucenie” nie jest wykonywana zawsze. Nie stosuje się jej w przy-

padku, gdy w wyjściowym zbiorze wyciętych jednostek alofonowych, dana konkretna 

jednostka występuje tylko raz. Wtedy nawet jeśli jest ona słabej jakości, musi wejść do 

bazy. Taka jednostka może natomiast podlegać korekcji. 

4.2.2. Operacja „selekcja” 

Ilość egzemplarzy jednej jednostki alofonowej, które przeszły operację „odrzuce-

nie”, zależy od wyjściowej ilości takich egzemplarzy w korpusie tekstowym, od jakości 

ich wymowy przez spikera i od dokładności oznaczenia granic jednostek. W wyniku 

„odrzucenia” pewne egzemplarze segmentów mogą być wyłączone z dalszej obróbki. 

Do pozostałych egzemplarzy stosuje się operację „selekcja”, w wyniku której otrzymuje 

się jeden, najlepszy przedstawiciel każdej jednostki. 

Charakterystyki fonetyczno – akustyczne każdego egzemplarza jednostki alofo-

nowej, który przeszedł operację „odrzucenie”, powinny być już odpowiednio dobre do 

umieszczenia danego egzemplarza w tworzonej bazie. Natomiast uwzględniając,  

że uzyskane elementy będą podlegać modyfikacji prozodycznej w procesie syntezy 

mowy, należy wybrać egzemplarz najbardziej typowy ze względu na wartość charakte-

rystyk prozodycznych: częstotliwości tonu podstawowego F0, amplitudy A i czasu 

trwania T. W charakterze takiego egzemplarza w procesie operacji „selekcja” wybiera 

się jednostkę, mającą charakterystyki najbardziej zbliżone do wartości średnich tych 

parametrów. 

Jeśli po operacji „odrzucenie” ilość egzemplarzy danej jednostki wynosi n, to dla 

każdej takiej jednostki ( )nii ≤≤∀ 1  wyznaczam wartość czasu trwania iT , średnią war-

tość amplitudy 
ave

iA , oraz średnią wartość częstotliwości tonu podstawowego 
ave

i
F0 .  

Dla jednostek bezdźwięcznych wartość częstotliwości tonu podstawowego przyjmuję 

zero, 00 =
ave

i
F . Następnie wyznaczam wartości średnie dla całego zbioru jednostek jed-

nego typu, czyli AVET , AVEA  i 
AVE

F0 . 
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Unormowany w skali [0…1] współczynnik podobieństwa charakterystyk prozo-

dycznych jednostki, możemy go też nazwać współczynnikiem selekcji, wyznaczamy 

jako: 
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W wyniku operacji „selekcja” wybiera się egzemplarz alofonu spełniający waru-

nek: 

 )(minarg
1

i

n

i
Dk

=
=  (4.25) 

Pierwszy człon we wzorze 4.24 odnosi się do czasu trwania jednostki. Np. jed-

nostka „a1001” w zbiorze otrzymanym po automatycznej segmentacji występuje w 117 

egzemplarzach. Po operacji odrzucenie zostaje 96 egzemplarzy. Czas trwania jednostki 

wzorcowej w tym wypadku to 0,1359 s, natomiast wartość średnia czasu trwania jedno-

stek ze zbioru to 0,1534 s. Oczywiście nie musimy szukać tu jednostki jak najbardziej 

zbliżonej do wzorcowej, tym bardziej, że w wypadku tego testowanego korpusu, głos 

należy do innej osoby niż głos bazy wzorcowej. Natomiast jednostka wybrana jako ta, 

która znajdzie się w bazie wyjściowej to jednostka o czasie trwania równym 0,1592 s. 

Przedstawione jest to na wykresie:  

 

 

Wykres 4.7. Histogram czasu trwania jednostek „a1001” podlegających operacji „selekcja”. 
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Natomiast w przypadku jednostki „w33” wszystkie egzemplarze przeszły pozy-

tywnie operację odrzucenie, a czas trwania jednostki wybranej do bazy wyjściowej 

praktycznie nie różni się od wzorcowego. Przedstawione jest to na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 4.8. Histogram czasu trwania alofonów „w33” podlegających operacji „selekcja”. 

 

Drugi człon współczynnika selekcji odnosi się do amplitudy jednostki alofonowej, 

związany jest więc pośrednio z energią sygnału. Przed segmentacją sygnał mowy został 

znormalizowany, można więc porównywać amplitudę takich samych jednostek wycię-

tych z różnych wyrazów. Mamy tu dwa przypadki: jednostki dźwięczne i bezdźwięczne. 

Dla jednostek dźwięcznych amplitudę wyznaczam jako średnią z maksymalnych warto-

ści okresu tonu podstawowego. Przedstawione jest to na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 4.26. Amplituda alofonu dźwięcznego. 

  

Dla alofonów bezdźwięcznych natomiast amplitudę obliczam jako średnią war-
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1

1 N

bdz i

i

A s
N =

= ∑  (4.26) 

gdzie:  N – ilość próbek sygnału 

  si – wartość i-tej próbki 

 

 

Wykres 4.9. Histogram amplitudy jednostek „a1001” podlegających operacji „selekcja”. 

 

Dla przykładowego zbioru jednostek „a1001” na wykresie 4.9 przedstawiono hi-

stogram amplitudy z zaznaczoną amplitudą jednostki wybranej do bazy. 

Ostatni człon współczynnika selekcji odnosi się do częstotliwości tonu podsta-

wowego jednostki. Także ta wartość musi być wybrana jako bliska średniej.  

 

 

Wykres 4.10. Histogram częstotliwości F0 jednostek „a1001” podlegających operacji „selekcja”. 
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Jak widać na wykresie 4.10 średnia F0 zbioru odbiega od F0 jednostki wzorcowej. 

Związane jest to z tym, że baza wzorcowa to głos innej osoby niż przetwarzany korpus 

akustyczny. Jednostka wybrana do bazy ma natomiast jeszcze wyższą częstotliwość 

tonu podstawowego niż średnia. Wynika to z faktu, że zgodnie ze wzorem 4.24 jedno-

cześnie trzy parametry muszą być wybrane w taki sposób aby były jak najbardziej zbli-

żone do średnich. Zapewnia to właśnie przyjęty przeze mnie współczynnik selekcji 

w postaci wzoru 4.24 i 4.25. 

W ten sposób otrzymujemy zbiór jednostek, które znajdą się w bazie danych. 

4.2.3. Operacja „korekta” 

Wykorzystanie uzyskanych jednostek alofonowych w charakterze elementów 

kompilacji przy spersonalizowanej syntezie mowy na podstawie tekstu nakłada wymóg 

szczególnej dokładności i precyzji oznaczenia. Aby operacja „korekta” mogła zostać 

zastosowana, należy najpierw przetestować otrzymane jednostki, w celu wykrycia nie-

poprawnie określonych granic. Wykryte niedokładności oznaczenia podlegają korekcji 

za pomocą usunięcia niepotrzebnych granicznych okresów tonu podstawowego i uzu-

pełnienia okresów niezbędnych. 

Diagnostykę określenia granic jednostek realizuję za pomocą określenia stopnia 

podobieństwa czasowych i akustycznych charakterystyk sygnału na pierwszym i drugim 

okresie tonu podstawowego elementu, a także na okresie przedostatnim i ostatnim. „Ko-

rektę” realizuję tylko w przypadku jednostek dźwięcznych. 

Do określenia stopnia podobieństwa charakterystyk akustycznych okresu granicz-

nego i przedgranicznego stosuję wzór 4.27. Odległość między charakterystykami cza-

sowymi obliczam z kolei jako stosunek czasu trwania tych okresów (wzór 4.28).  
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G

is  – Wartość sygnału na i-tym odcinku okresu granicznego. 

P

is  – Wartość sygnału na i-tym odcinku okresu przedgranicznego. 

T
G
, T

P
 – Czas trwania okresów, odpowiednio granicznego i przedgranicznego. 

 

Współczynniki te przyjmują wartości z zakresu 0 – 1. Współczynnik dopasowania 

czasowego LT jest tak skonstruowany, że przyjmuje małe wartości dla zbliżonych pod 

względem czasu trwania okresów przedgranicznego i granicznego, osiągając wartość 0 

gdy te okresy są identyczne, natomiast im bardziej czasy trwania tych okresów różnią 

się między sobą, tym ten współczynnik coraz bardziej wzrasta aż do wartości 1. Nato-

miast współczynnik LA odwrotnie, okresy podobne – wartość LA bliska 1. 

„Korekta” polega na usunięciu okresu granicznego i podwojeniu przedgraniczne-

go. W wyniku ilość okresów tonu podstawowego segmentu nie zmienia się. Drugim 

przypadkiem „korekty” jest całkowite odrzucenie okresu granicznego. Natomiast 

w przypadku prawidłowego oznaczenia granicy jednostki, okres taki pozostaje.  

Po usunięciu, zastąpieniu lub pozostawieniu okresu granicznego, granica jednost-

ki jeśli to konieczne zostaje przesunięta w miejsce zerowe. 

W celu znalezienia odpowiednich wartości współczynników, przy których należy 

usunąć okres graniczny lub go poprawić zastępując przedgranicznym, przeanalizowa-

łem różne bazy otrzymane w wyniku segmentacji i wcześniejszych algorytmów oceny 

jakości. Analizie poddałem oddzielnie początkowe okresy jednostek, oddzielnie koń-

cowe. Sytuacja w obu przypadkach jest bardzo podobna i prowadzi do wyboru takich 

samych wartości współczynników. Wyk 4.11 przedstawia histogram współczynnika LT.  

 

 

Wykres 4.11. Histogram współczynnika LT. 
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Doświadczalnie zostało ustalone, że gdy współczynnik LT < 0,2 oznacza to, 

że okres graniczny i przedgraniczny mają bardzo zbliżony czas trwania i można okres 

graniczny pozostawić bez zmian. Przykład takiej sytuacji przedstawiony jest na  

rysunku 4.27.  

 

Rysunek 4.27. Okresy graniczny i przedgraniczny jednostki „wi03” ze wsp. LT = 0,19. 

 

Dla współczynnika LT w granicach 0,2 < LT < 0,7 należy okres graniczny zastąpić 

przedgranicznym. Przykład takiej sytuacji przedstawiono na kolejnym rysunku 4.28. 

Widzimy tu, że granica została wyznaczona w około połowie okresu granicznego, dla-

tego należy go zastąpić okresem przedgranicznym.  

 

Rysunek 4.28. Okresy graniczny i przedgraniczny jednostki „a0130” ze wsp. LT = 0,44. 

 

Trzeci przypadek dotyczy współczynnika LT > 0,7. Oznacza to że okres graniczny 

jest zbyt krótki. Tak jak przedstawione jest to na rysunku 4.29 gdzie widać, że granica 

jednostki wyznaczona jest tuż za granicą okresu przedgranicznego. W takich przypad-

kach okres graniczny zostaje usunięty. 
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Rysunek 4.29. Okresy graniczny i przedgraniczny jednostki „e1001” ze wsp. LT = 0,92. 

 

Na wykresie 4.12 przedstawiono histogram współczynnika LA obrazującego aku-

styczne podobieństwo okresów granicznych i przedgranicznych. W tym przypadku tak-

że możemy wyróżnić trzy przypadki. Pierwszy z nich, gdy LA jest duże (LA > 0,6) 

oznacza, że okresy graniczny i przedgraniczny są podobne pod względem akustycznym. 

W takim przypadku okres graniczny powinien pozostać bez zmian, zostać zastąpiony 

przedgranicznym lub zostać usunięty w zależności od wartości współczynnika LT. 

Przykłady przedstawione są na poprzednich rysunkach. Rys. 4.29 obrazuje przypadek, 

gdy LA = 0,89, a pomimo tego okres graniczny zostaje usunięty ze względu na wysoką 

wartość współczynnika LT. Na rysunku 4.28 okres graniczny zostaje zastąpiony przy 

wysokiej wartości LA = 0,72. Z kolei rys. 4.27 pokazuje przypadek, gdy oba współ-

czynniki mają bardzo dobre wartości (LA = 0,79, LT = 0,19) i okres graniczny pozosta-

nie bez zmian.  

 

 

Wykres 4.12. Histogram współczynnika LA. 

 

Gdy LA zawiera się w przedziale 0,4 < LA < 0,6 okres graniczny podlega zamianie 
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LT = 0,03 wskazuje na to, że okres graniczny powinien pozostać niezmieniony, nato-

miast wartość współczynnika LA = 0,57 oznacza, że okres zostanie zamieniony na 

przedgraniczny. Jak widać z rysunku, okres graniczny jest inny niż pozostałe okresy 

jednostki alofonowej, dlatego też podlega zamianie. 

 

 

Rysunek 4.30. Okresy graniczny i przedgraniczny jednostki „n03” ze wsp. LA = 0,57. 

 

Jeśli LA < 0,4 okres graniczny powinien zostać usunięty bez względu na wartość 

współczynnika LT. Przykład przedstawiony jest na kolejnym rysunku 4.31. Widzimy że 

algorytm oznaczania okresów błędnie oznaczył ostatni okres. Okres graniczny ze 

względu na współczynnik LT = 0,66 powinien zostać zastąpiony, lecz LA = 0,06 ozna-

cza, że powinien zostać usunięty, co wydaje się lepszym rozwiązaniem.  

 

 

Rysunek 4.31. Okresy graniczny i przedgraniczny jednostki „l02” ze wsp. LA = 0,06. 

 

Analiza wszystkich tych przypadków dla różnych baz doprowadziła do wybrania 

odpowiednich wartości tych współczynników i do określenia kiedy dany alofon podlega 

korekcie i w jaki sposób. Można to przedstawić jako: 
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Jeśli: 

1. LT < 0,2 i LA > 0,6 – okres graniczny pozostaje bez zmian; 

2. 0,2 < LT < 0,7 i LA > 0,4 – okres graniczny zostaje zastąpiony przedgranicz-

nym; 

3. LT > 0,7 lub LA < 0,4 – okres graniczny zostaje usunięty; 

 

Ostatnim etapem operacji „korekta” jest dokładne ustalenie granic alofonów 

w miejscach zerowych początku lub końca okresów, w zależności od tego czy jest to 

początek, czy koniec alofonu.  

Rys. 4.32 przedstawia poprzednio prezentowaną jednostkę „l02”, w którym po 

wyznaczeniu współczynników LT i LA okres graniczny ma zostać usunięty. Nie oznacza 

to jednak całkowite wyrzucenie części sygnału, lecz odpowiednie wybranie granicy,  

co właśnie przedstawiono na tym rysunku. 

 

Rysunek 4.32. Wyznaczenie granicy jednostki podczas operacji „Korekta”. 

 

Pierwszym przypadkiem modyfikacji okresu granicznego jest więc usunięcie tego 

okresu. Poniższe rysunki przedstawiają sytuację jednostki e2020, w którym współczyn-

niki okresów granicznych początku jednostki wynoszą LT = 0,2 i LA = 0,22. Oznacza to 

właśnie usunięcie początkowego okresu granicznego. Rysunek 4.33 przedstawia począ-

tek tego elementu z okresem przeznaczonym do usunięcia, natomiast na rysunku 4.34 

mamy już jednostkę po korekcie czyli z usuniętym okresie początkowym. 
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Rysunek 4.33. Jednostka e2020 przed korektą okresu początkowego. 

 

 

Rysunek 4.34. Jednostka e2020 po korekcie okresu początkowego. 

 

Drugim przypadkiem korekty jest zastąpienie okresu granicznego przedgranicz-

nym. Rysunek 4.35 przedstawia jednostkę a2020 przed korektą początkowego okresu 

granicznego i po korekcie. Współczynniki korekty dla początkowego okresu graniczne-

go tego elementu wynoszą odpowiednio LT = 0.3 i LA = 0.63. Oznacza to więc koniecz-

ność zastąpienia okresu granicznego przedgranicznym, co widoczne jest na rysunku. 

 

Rysunek 4.35. Jednostka a2020 przed i po zastąpieniu początkowego okresu granicznego przedgra-

nicznym. 
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Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku jednostek, w których korekcie pod-

lega tylko okres końcowy, oraz jednostek, dla których należy przeprowadzić korektę 

zarówno okresu początkowego jak i końcowego. Przykładowa korekta okresów końco-

wych przedstawiona jest na rysunkach 4.36 i 4.37. 

 

Rysunek 4.36. Jednostka a1002 przed i po usunięciu końcowego okresu granicznego. 

 

Na rysunku 4.37 widzimy ponadto w jaki sposób kopiowany i powielany jest 

okres przedgraniczny. Chodzi mianowicie o to, aby powielić okres wyznaczony w miej-

scach przejścia sygnału przez zero, a nie w pikach wyznaczonych w największych war-

tościach sygnału. 

 

Rysunek 4.37. Jednostka a1001 przed i po zamianie końcowego okresu granicznego. 

 

Segmenty, które przeszły operacje „odrzucenie”, „selekcja” i „korekta”, umiesz-

cza się w końcowej bazie jednostek alofonowych. W ten sposób powstaje baza jedno-

stek akustycznych głosu konkretnego spikera. 
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4.2.4.Współczynnik poprawności bazy 

Bazując na parametrach LT i LA, można zbudować współczynnik odzwierciedlają-

cy poprawność wycięcia danej jednostki akustycznej, a po uśrednieniu współczynnik 

opisujący poprawność całej bazy. Oczywiście będzie on odzwierciedlał tylko popraw-

ność wycięcia jednostek dźwięcznych. Możemy wprowadzić sumaryczny stopień podo-

bieństwa okresów granicznych wyznaczony jako: 

 
2

A TL L
L

+
=  (4.29) 

Współczynniki LA i LT są tak skonstruowane, że dla poprawnie wyciętego alofonu 

LA będzie miał wartość bliską 1, natomiast LT bliską 0. Więc sumaryczny współczynnik 

dla poprawnie wyciętych segmentów powinien mieć wartość zbliżoną do 0,5. 

Wprowadzając teraz uśrednienie tego stopnia podobieństwa dla wszystkich jedno-

stek w bazie otrzymamy współczynnik poprawności bazy: 
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Wykres 4.13. Histogram współczynnika L jednostek bazy wzorcowej. 

 

Wykres 4.13 przedstawia histogram współczynnika L jednostek bazy wzorcowej 

głosu profesjonalnego lektora. Średnia wartość czyli współczynnik poprawności dla tej 

bazy to LWPB = 0,48. Jak widzimy współczynnik ten ma rozkład bardzo zbliżony do 
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rozkładu Gaussa. Na kolejnym wykresie przedstawiony jest z kolei histogram współ-

czynnika L gotowej bazy uzyskanej w sposób automatyczny, dla tego samego głosu. 

 

 

Wykres 4.14. Histogram współczynnika L jednostek bazy uzyskanej automatycznie. 

 

W tym przypadku współczynnik poprawności bazy wynosi LWPB = 0,501. War-

tość współczynnika L odbiegająca od 0,5 dla danej jednostki może wynikać z różnych 

przyczyn. Może to wynikać np. z błędnego oznaczenia granic okresów za pomocą za-

implementowanego algorytmu. Podstawową jednak przyczyną jest to, że okresy gra-

niczne i przedgraniczne alofonów nie muszą i w praktyce nie mogą być identyczne. 

Ze współczynnika poprawności bazy LWPB możemy odczytać też jeszcze jedną za-

leżność. Mianowicie jeśli LWPB < 0,5 oznacza to że dominującą rolę odgrywa tu 

wsp. LT, dla którego małe wartości oznaczają poprawnie wycięty element pod wzglę-

dem oznaczenia granic. Czyli granice jednostek nie wypadają gdzieś w połowie okresu 

końcowego, tylko są wyznaczone poprawnie, natomiast niekoniecznie okresy graniczne 

i przedgraniczne są do siebie podobne. Natomiast gdy LWPB > 0,5 oznacza to, że domi-

nującą rolę odgrywa wsp. LA, czyli okresy graniczne i przedgraniczne są podobne aku-

stycznie, natomiast granica może być wyznaczona niepoprawnie np. w połowie takiego 

okresu.  

Za pomocą tego współczynnika możliwe jest też określenie wpływu parametrów 

automatycznej segmentacji na jakość końcowej bazy jednostek akustycznych.  

Wykres 4.15 przedstawia wpływ zastosowania algorytmu dopasowującego częstotli-

wość tonu podstawowego do częstotliwości tonu podstawowego głosu wzorcowego. 
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Wykres 4.15. Wpływ dopasowania F0 na jakość bazy wyjściowej. 

 

Na wykresie przedstawiony jest współczynnik LWPB dla sześciu baz uzyskanych 

automatycznie. Są to bazy dwóch różnych głosów, uzyskanych dla różnego stopnia na-

kładania się ramek w algorytmie automatycznej segmentacji. Jak widać, w przypadku 

zastosowania algorytmu dopasowującego częstotliwość tonu podstawowego, współ-

czynnik ten w każdym przypadku ma wartość bliższą 0,5. Oznacza to, że jakość bazy 

jest lepsza, co z kolei uzasadnia zastosowanie tego dopasowania.  

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0% 50% 75%

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 L

Nakładanie ramek

Baza 1 - bez
dopasowania F0

Baza 1 - z
dopasowaniem F0

Baza 2 - bez
dopasowania F0

Baza 2 - z
dopasowaniem F0



Eksperymenty i ocena jakości automatycznie tworzonych baz jednostek alofonowych 

122 
 

Rozdział V. 

Eksperymenty i ocena jakości automatycznie tworzonych baz 

jednostek alofonowych 

Potrzeba oceny jakości mowy wymaga użycia do tego celu odpowiednich metod. 

W zależności od rodzaju badanej mowy stosuje się różne metody, które można podzie-

lić na subiektywne i obiektywne.  

Metody obiektywne podzielić można na metody wykorzystujące modele parame-

tryczne oraz metody wykorzystujące parametryzację sygnału mowy [128]. Dodatkowo 

metody obiektywne dzieli sią na metody porównawcze i bezwzględne, gdzie w pierw-

szych korzysta się z sygnału odniesienia i sygnału zdegradowanego, a w bezwzględ-

nych tylko z sygnału badanego. 

Ocena jakości mowy metodami subiektywnymi wymaga odsłuchu mowy przez 

słuchaczy i podstawową miarą jakości wykorzystywaną w metodach subiektywnych jest 

właśnie opinia słuchaczy. Subiektywne pomiary jakości mowy powinny być przepro-

wadzone na reprezentatywnej grupie osób w określonych, kontrolowanych i powtarzal-

nych warunkach. 

W przypadku mowy syntezowanej najważniejsze są oceny wyrazistości, zrozu-

miałości i naturalności, do czego najlepiej zastosować metody subiektywne. W przy-

padku mojej pracy tworzone są bazy jednostek akustycznych, z których będzie synte-

zowana mowa, dlatego też badania polegać będą na porównaniu mowy otrzymanej 

z baz automatycznych pochodzących z mojego systemu i baz testowych otrzymanych 

ręcznie. 

Pojęcie wyrazistości odnosi się do elementów fonetycznych nie mających okre-

ślonego znaczenia fonetycznego np. głosek czy logatomów, gdzie logatom to sylaba 

pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia i sensu. Pojęcie zrozumiałości wiąże się nato-

miast z elementami mowy mającymi znaczenie semantyczne np. wyrazów i zdań. 

Naturalność syntezowanej mowy można określić poprzez badanie oparte na idei 

testu Turinga [129], polegającego na określeniu czy badana próbka jest naturalna czy 

syntezowana. Jednak w tej pracy test ten nie będzie stosowany ze względu na to że oce-

nie podlega tylko mowa syntezowana, otrzymana z baz wzorcowych oraz automatycz-

nych (badanych). 

Do najczęściej stosowanych subiektywnych metod badania mowy należą [11], 

[12], [55], [128]: 
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• ACR (ang. Absolute Category Rating) – metoda bezwzględnej oceny jakości 

mowy. 

• DCR (ang. Degradation Category Rating) – metoda określająca stopień de-

gradacji jakości mowy. 

• CCR (ang. Comparision Category Rating) – metoda porównawcza oceny ja-

kości mowy. 

• Metoda badania wyrazistości logatomowej. 

 

Metody ACR i DCR opisane są i zalecane przez International Telecommunication  

Union (ITU) do oceny jakości transmisji sygnału mowy w analogowych i cyfrowych 

kanałach telekomunikacyjnych oraz systemach kodowania mowy [54]. Metoda logato-

mowa opisana jest natomiast w Polskiej Normie PN-90/T-05100 [95]. 

Badania zostały przeprowadzone dla dwóch baz uzyskanych automatycznie. Bazy 

głosu profesjonalnego lektora radiowego – Lektor, oraz głosu autora tej pracy – Janusz. 

Dodatkowo należy podkreślić, że baza głosu lektora była utworzona na podstawie bazy 

wzorcowej głosu tego samego lektora. Natomiast baza „Janusz” utworzona została  tak-

że z wykorzystaniem bazy wzorcowej głosu lektora. Parametry systemu wykorzystane 

do utworzenia tych baz przedstawia tabela 5.1. W badaniach wzięło udział 73 osoby. 

 

Parametry Baza głosu lektora Baza głosu autora 

Długość okna FFT 256 próbek 256 próbek 

Nakładanie 50 % 75 % 

Rodzaj okna Hamminga Hamminga 

Wzorzec kroku DTW 3 – punktowy  3 – punktowy 

Metryka miejska miejska 

Tabela 5.1. Parametry testowanych baz. 

 

Wszystkie badania opierają się na listach testowych przedstawionych w załączni-

ku C. 
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5.1. Metoda ACR 

W metodzie ACR wyznaczana jest bezwzględna jakość prezentowanych próbek 

głosu bez zastosowania sygnału odniesienia. Następnie obliczany jest parametr MOS 

(ang. Mean Opinion Score) – uśredniona opinia słuchaczy, która charakteryzuje jakość 

dźwięku [11], [12], [128].  

W badaniu sygnału syntezowanego przeprowadzono testy odsłuchowe. Wykorzy-

stywane są listy testowe złożone z prostych, nie związanych z sobą wyrazów. W bada-

niu zaprezentowano słuchaczom 50 takich próbek – wyrazów. Dodatkowo do testów 

wprowadzane są próbki kontrolne, nie uczestniczące w wyznaczeniu parametru MOS, a 

pozwalające ocenić wiarygodność uczestników badania. Uczestnicy odsłuchują nagrana 

mowę, po czym oceniają ją w skali od 1 do 5. W tym wypadku zostały użyte dwie skale 

ocen zalecane przez ITU (tab.5.2): 

a) skala jakości odsłuchu, 

b) skala wysiłku słuchowego. 

 

Badanie przeprowadzono w warunkach naturalnych, w sali ćwiczeniowej o wy-

miarach 6m x 9m. Wszystkie próbki zostały przygotowane wcześniej i odtworzone słu-

chaczom na dobrej klasy sprzęcie dźwiękowym.  Przed rozpoczęciem badania słuchacze 

zostali zapoznani z zasadami eksperymentu, w tym ze sposobem dokonywania oceny 

materiału dźwiękowego.  

 

Ocena Jakość Wysiłek słuchowy 

5 Doskonała Rozumienie mowy bez najmniejszego natężenia 

uwagi. 

4 Dobra Rozumienie mowy bez trudności z lekkim natęże-

niem uwagi. 

3 Dostateczna Rozumienie mowy z umiarkowanym natężeniem 

uwagi. 

2 Słaba Rozumienie mowy z dużym natężeniem uwagi. 

1 Zła Brak możliwości pełnego rozumienia mowy. 

Tabela 5.2. Skale ocen metody ACR zalecane przez ITU-T [54]. 

 

Ocenę baz uzyskanych automatycznie przeprowadzono w porównaniu do baz 

wzorcowych uzyskanych ręcznie. Oznacza to, że oceniając syntezowany głos lektora 

słuchacze oceniali próbki zarówno utworzone na podstawie bazy automatycznej,  
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jak i próbki utworzone na podstawie bazy wzorcowej. Analogiczna sytuacja miała miej-

sce w przypadku drugiej ocenianej bazy. Kolejność ułożenia próbek była przypadkowa 

i słuchacze nie wiedzieli która powstała z jakiej bazy. Na podstawie próbek testowych – 

głosu naturalnego, które zostały ocenione nisko, oraz celowo zniekształconych, ocenio-

nych z kolei wysoko, siedem testów zostało uznanych za niewiarygodne i wyłączonych 

z oceny. Na podstawie wyników otrzymano parametry MOS dla poszczególnych baz. 

Wyniki zostały przedstawione w tabeli 5.3.  

 

Bazy 
Lektor  

wzorcowa 

Lektor  

automatyczna 

Janusz  

wzorcowa 

Janusz  

automatyczna 

Ocena bezwzględna – jakość mowy 

MOS 3,96 3,85 3,72 3,69 

Odchylenie 

standardowe 
0,68 0,58 0,53 0,46 

min wartość 2,71 2,78 2,48 2,39 

max wartość 4,86 4,87 4,57 4,35 

Wysiłek słuchowy 

MOS 3,96 3,9 3,81 3,81 

Odchylenie 

standardowe 
0,65 0,59 0,54 0,53 

min wartość 2,81 2,83 2,43 2,22 

max wartość 4,76 4,87 4,62 4,65 

Tabela 5.3. Wyniki testów w badaniu metodą ACR. 

 

Jak wynika z tabeli, w każdym przypadku ocena ta była trochę poniżej 4, czyli ja-

kość syntezowanej mowy została oceniona jako dobra, pozwalająca na rozumienie mo-

wy bez trudności z lekkim natężeniem uwagi. Odchylenie standardowe wyliczone z 

próbki jest na poziomie trochę powyżej 0,5 co oznacza, że nie było dużych różnic w 

opiniach słuchaczy. Bazy wzorcowe wypadły w tej ocenie nieznacznie lepiej, co jest 

zrozumiałe. Jednak różnica w ocenie bazy wzorcowej i automatycznej jest bardzo mała. 

Baza „Janusz” uzyskała ocenę trochę niższą niż baza „Lektor”, natomiast różnice po-

między bazą wzorcową i automatyczną w tym wypadku są mniejsze niż w przypadku 

głosu lektora. Jest to o tyle ważne, że baza „Janusz” powstała na podstawie głosu inne-

go spikera, a mimo to praktycznie nie odbiega od bazy wzorcowej. 
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5.2. Metoda DCR 

Wadą metody ACR jest jej mała czułość na niewielkie zmiany jakości mowy. Al-

ternatywą jest metoda DCR [11], [12], [128]. Metodę te stosuje się do badania tzw. 

stopnia degradacji mowy. W metodzie tej wykorzystywany jest dodatkowy sygnał od-

niesienia oraz sygnał, którego jakość chcemy określić. Pomiar polega na porównaniu 

wzorcowego sygnału z badanym, określając jego degradację także jak poprzednio 

w pięciopunktowej skali (od „niezauważalnej” do „bardzo wyraźnej”), przedstawionej 

w tabeli 5.4. 

 

Ocena Stopień degradacji 

5 Różnica niesłyszalna oraz niezauważalna. 

4 Różnica niesłyszalna ale słabo odczuwalna. 

3 Różnica słyszalna i słabo odczuwalna. 

2 Różnica słyszalna i odczuwalna. 

1 Różnica słyszalna i wyraźnie odczuwalna. 

Tabela 5.4. Skala oceny metody DCR zalecane przez ITU-T [56]. 

 

Warunki dla przeprowadzanych testów są identyczne jak w przypadku metody 

ACR, jedynie w inny sposób prezentowane są próbki głosowe. Próbki mowy były pre-

zentowane słuchaczom w pojedynczych parach (A - B), gdzie A jest próbką wzorcową, 

czyli jest to głos naturalny, natomiast B jest próbką badaną. Próbka B jest próbką synte-

zowaną i mogła należeć zarówno do bazy wzorcowej, tworzonej ręcznie jak i bazy au-

tomatycznej. Każda para poddawana jest odrębnej ocenie. W badaniu użyto też kilku 

par typu (A - A), gdzie obie próbki są wzorcowymi aby ocenić czułość i jakość ocen 

słuchaczy. Zaprezentowano 40 par takich próbek. 

Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczony został współczynnik DMOS 

(ang. Degradation Mean Opinion Score) czyli stopień degradacyjnej, uśrednionej opinii 

słuchaczy. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.5. Tym razem wszystkie testy zostały za-

kwalifikowane jako wiarygodne. W przypadku tego współczynnika możemy zauważyć, 

że wyższą ocenę uzyskała baza „Janusz”, zarówno wzorcowa jak i automatyczna. War-

tość DMOS jest w granicach 3,9 co oznacza że różnica pomiędzy głosem naturalnym 

i syntezowanym jest odczuwalna ale słabo odczuwalna. Nieco niższą ocenę uzyskała 

baza „Lektor”, czyli można powiedzieć, że różnica w porównaniu do głosu naturalnego 
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jest zarówno słyszalna jak i odczuwalna, lecz nie w dużym stopniu. Podobnie jak 

w poprzednim badaniu odchylenie standardowe na poziomie 0,4 – 0,5 oznacza, 

że większość słuchaczy podobnie oceniła prezentowane nagrania. Ocena baz automa-

tycznych wypada nieznacznie gorzej niż wzorcowych, lecz różnice te są bardzo małe. 

 

Bazy 
Lektor  

wzorcowa 

Lektor  

automatyczna 

Janusz  

wzorcowa 

Janusz  

automatyczna 

DMOS 3,73 3,63 3,91 3,87 

Odchylenie 

standardowe 
0,53 0,56 0,45 0,44 

min wartość 2,33 2,6 2,37 2,84 

max wartość 4,5 4,5 4,68 4,68 

Tabela 5.5. Wyniki testów w badaniu metodą DCR. 

5.3. Metoda CCR 

W metodzie DCR próbki muszą być prezentowane w odpowiedniej kolejności, 

gdzie pierwsza jest próbką wzorcową. Jeśli próbka badana miałaby lepszą jakość od 

wzorcowej, metoda ta zawiodłaby. Metoda CCR rozwiązuje ten problem [128]. Warun-

ki przeprowadzania testów są identyczne jak w metodach poprzednich i tak samo wy-

magają przeszkolenia osób biorących udział w badaniu. Różnica polega na sposobie 

przedstawienia próbek. Podobnie jak w poprzedniej metodzie prezentowane są dwie 

próbki, gdzie jedna jest wzorcową – naturalną, jednak tym razem kolejność próbek jest 

przypadkowa. W tym badaniu także zaprezentowano słuchaczom 40 par wyrazów.  

W metodzie CCR zadaniem słuchaczy jest porównanie drugiej próbki dźwięku z pierw-

szą i odpowiednia ocena.  

 

Ocena Porównanie jakości mowy 

3 Znacznie lepsza. 

2 Lepsza. 

1 Nieznacznie lepsza. 

0 Prawie taka sama. 

-1 Nieznacznie gorsza. 

-2 Gorsza. 

-3 Znacznie gorsza. 

Tabela 5.6. Skala oceny metody CCR. 
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Na podstawie wyników wyznaczany jest parametr CMOS (ang. Comparision Me-

an Opinion Score). – porównawcza, uśredniona opinia słuchaczy. Próbki dźwięków 

mają charakter przypadkowy, oznacza to, że dźwięk badany może mieć lepszą ocenę od 

wzorcowego. Powoduje to, że skala ocen musi być inna niż w poprzednich metodach. 

Porównywana próbka może być lepszej lub gorszej jakości, więc ocena może być albo 

dodatnia, albo ujemna. Skala ocen dla tej metody przedstawiona jest w tabeli 5.6. 

Przy tym badaniu na podstawie próbek kontrolnych sześć testów zostało ocenione 

jako niewiarygodne. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5.7. 

 

Bazy 
Lektor  

wzorcowa 

Lektor  

automatyczna 

Janusz  

wzorcowa 

Janusz  

automatyczna 

CMOS -0,47 -0,83 -0,87 -0,75 

Odchylenie 

standardowe 
0,28 0,65 0,43 0,5 

min wartość -0,94 -2,2 -1,67 -1,75 

max wartość 0,11 0,35 0,17 0,5 

Tabela 5.7. Wyniki testów w badaniu metodą CCR. 

 

W przypadku tego współczynnika wzorcowa baza głosu lektora została oceniona 

bardzo wysoko. CMOS wynoszący -0,47 oznacza tylko minimalnie gorszą jakość od 

mowy naturalnej, a bardzo małe odchylenie standardowe pokazuje, że słuchacze mieli 

bardzo zbliżone opinie. Baza automatyczna „Lektor” wypadła tym razem trochę gorzej 

od wzorcowej i tym razem tą różnicę daje się zauważyć, chociaż i w tym wypadku ja-

kość bazy jest akceptowalna. Bazy „Janusz” zarówno wzorcowa jak i automatyczna 

otrzymały bardzo podobne oceny, zbliżone też do oceny bazy automatycznej głosu lek-

tora. Otrzymane oceny oznaczają akceptowalną jakość baz, tylko nieznacznie gorszą od 

jakości mowy naturalnej. 

5.4. Metoda wyrazistości logatomowej 

Metoda badania wyrazistości logatomowej polega na określeniu procentu prawi-

dłowo odebranych logatomów przez słuchaczy, w stosunku do całkowitej liczby prezen-

towanych logatomów [55] ,[95], [128]. Logatomy to pozbawione znaczenia wyrazy  

jedno-, dwu- lub trzysylabowe. Rozpoznanie logatomu jest więc wyłącznie wynikiem 
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usłyszenia wszystkich wchodzących w jego skład fonemów, a nie skojarzenia ze zna-

nym wyrazem lub analizy kontekstu. 

Logatomy odtwarzane były z częstotliwością co 3 sekundy jeden. Były ułożone w 

czterech listach. Współczynnik średniej wyrazistości logatomowej wyliczono ze wzoru: 

 ,

1 1

1 N K

L n k

n k

W W
NK = =

= ∑∑   (5.1) 

gdzie: 

  N - ilość słuchaczy; 

K - liczba list logatomów; 

Wn,k - wyrazistość logatomowa dla k-tej listy i n-tego słuchacza. 

 

Trzy pierwsze listy były to logatomy jednosylabowe złożone z trzech głosek 

w schemacie: 

• samogłoska – spółgłoska – samogłoska (np. ase) – VCV  

• spółgłoska – samogłoska – spółgłoska (np. kof) – CVC  

• spółgłoska – spółgłoska – samogłoska, lub  

samogłoska – spółgłoska – spółgłoska (np. ksy) – CC  

 

Czwarta lista składała się z logatomów wyrazowych, kilkusylabowych  

np. wasuma. 

Także przy tym badaniu słuchaczom zostały zaprezentowane nagrania utworzone 

przy wykorzystaniu baz wzorcowych oraz baz automatycznych. Poszczególne listy za-

wierały 60 – 80 logatomów. Wyniki wyrazistości logatomowej dla poszczególnych list 

oraz średnią wyrazistość dla całego badania przedstawiono w tabeli 5.8. 

 Analizując wyniki można zauważyć, że dla obu głosów wyrazistość logatomowa 

jest lepsza dla baz automatycznych. Dla głosu lektora średnia różnica wynosi około 

5 %, natomiast dla baz „Janusz” wynosi prawie 20 %. Jest to dosyć zaskakujący wynik, 

jednak w każdym przypadku, dla wszystkich rodzajów logatomów ich rozpoznawalność 

jest lepsza gdy są tworzone z wykorzystaniem baz automatycznych. W przypadku głosu 

lektora najgorszy wynik został uzyskany dla logatomów kilkusylabowych – wyrazów, 

natomiast drugi głos najgorszy wynik uzyskał dla logatomów jednosylabowych, w któ-

rych przewaga była spółgłosek. 
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Bazy 
Lektor  

wzorcowa 
Lektor  

automatyczna 
Janusz  

wzorcowa 
Janusz  

automatyczna 

Lista 1 – VCV 

Wyrazistość 

logatomowa 
50,7 % 60,5 % 61,8 % 68,83 % 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,09 0,09 0,1 0,09 

Lista 2 – CVC 

Wyrazistość 

logatomowa 
57,02 % 62,79 % 30,63 % 56,13 % 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,1 0,09 0,08 0,09 

Lista 3 – CC 

Wyrazistość 

logatomowa 
57,78 % 56,57 % 40,2 % 54,32 % 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,07 0,08 0,09 0,1 

Lista 4 – wyrazy 

Wyrazistość 

logatomowa 
45,96 % 50,67 % 43,09 % 68,02 % 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,08 0,12 0,09 0,12 

Łącznie 

Wyrazistość 

logatomowa 
52,86 % 57,63 % 44,93 % 61,83 % 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,1 0,11 0,15 0,12 

Tabela 5.8. Wyniki testów w badaniu metodą logatomową. 
 

Należy podkreślić, że średnia wyrazistość logatomowa wyliczona dla wszystkich 

list jest lepsza dla baz automatycznych. W przypadku bazy „Janusz” jest wyraźnie lep-

sza.     

Wykresy 5.1 i 5.2 przedstawiają histogramy obrazujące jak rozkładały się wyniki 

poszczególnych testów wyrazistości logatomowej dla baz wzorcowej i automatycznej 

głosu „Janusz”. Rozpoznawalność bazy automatycznej jest wyraźnie przesunięta 

w prawo, w kierunku wyższych wartości. Wykres 5.3 przedstawia wyniki tych samych 

testów estymowane za pomocą rozkładu normalnego. 
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Wykres 5.1. Histogram wyrazistości logatomowej  

bazy wzorcowej głosu „Janusz”. 

 

 

Wykres 5. 2. Histogram wyrazistości logatomowej  

bazy automatycznej głosu „Janusz”. 

 

 

 

Wykres 5.3. Wyrazistość logatomowa aproksymowana  

rozkładem normalnym głosu „Janusz”. 
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Rozdział VI. 

Podsumowanie 

W pracy podjąłem się opracowania algorytmów oraz systemu automatyzacji pro-

cesu tworzenia baz jednostek akustycznych przeznaczonych do wykorzystania w synte-

zie mowy polskiej. Zgodnie z moją wiedzą system, który pracowałby w sposób automa-

tyczny, czyli tworzył gotowe bazy, do tej pory nie został stworzony. Potrzeba 

opracowania takiego systemu wynika z kilku czynników.  Po pierwsze tworzenie takich 

baz w sposób ręczny, jest bardzo czasochłonne. Utworzenie jednej bazy zabiera kilka 

miesięcy pracy i wymaga specjalistycznej wiedzy. System automatyzacji znacznie przy-

śpiesza tę pracę. Po drugie, system taki tworzy bazy na podstawie próbki nagrań natu-

ralnego, indywidualnego głosu lektora, co pozwala na wykorzystanie takiego głosu w 

syntezie przez ludzi, którzy nie posiadają takiej specjalistycznej wiedzy. Po trzecie 

możliwe jest utworzenie bazy dla syntezy mowy głosu dowolnej osoby, dla której do-

stępne są nagrania mowy. 

Moja praca, opracowane algorytmy i cały system jest więc pierwszym takim sys-

temem. 

W rozdziałach 1 – 3 przedstawiłem istniejące rozwiązania w technologii systemu 

mowy, oraz argumenty przemawiające za wyborem metody konkatenacyjnej jako tej, 

która pozwala na tworzenie indywidualnych syntezowanych głosów różnych ludzi. Opi-

sałem też, jak takie indywidualne bazy powinny wyglądać. Rozdział 4 zawiera moje 

własne rozwiązania, algorytmy i modyfikacje algorytmów, które pozwalają na stworze-

nie i zaimplementowanie systemu realizującego automatyczne tworzenie baz jednostek 

akustycznych przeznaczonych do syntezy mowy polskiej. Należy podkreślić, że chociaż 

w pracy opierałem się na jednostkach alofonowych jako tych, z których tworzone są 

bazy, to system ten i poszczególne algorytmy mogą być wykorzystywane do budowy 

baz złożonych z innych jednostek, jak difony, czy sylaby.  

W rozdziale czwartym przedstawione są opracowane przeze mnie algorytmy kon-

troli jakości, które ze zbioru wyciętych jednostek alofonowych tworzą gotową bazę, 

oraz dokonują korekty granic jednostek wybranych do bazy. Wprowadziłem tam też 

współczynnik poprawności bazy, który określa liczbowo poprawność tak przygotowa-

nych baz. Po jego analizie można powiedzieć, że bazy tworzone w sposób automatycz-

ny nie odbiegają od tych wzorcowych, tworzonych ręcznie. 
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Rozdział piąty to badania, testy i analiza wyników tych testów. Są to testy odsłu-

chowe, subiektywne opisane w normach telekomunikacyjnych International Telecom-

munication Union (ITU) [54], oraz w Polskiej Normie PN-90/T-05100 [95]. Do testów 

wykorzystałem cztery bazy:  

1. Baza głosu profesjonalnego lektora radiowego, wzorcowa, utworzona ręcznie, 

która jednocześnie jest bazą wzorcową w systemie, na podstawie której tworzo-

ne są w sposób automatyczny pozostałe bazy.  

2. Baza głosu tego samego lektora utworzona w sposób automatyczny.  

3. Baza wzorcowa głosu autora tej pracy, utworzona ręcznie.  

4. Analogiczna baza utworzona w sposób automatyczny. 

Na podstawie wyników testów ACR, DCR i CCR można wnioskować, że bazy 

automatyczne nie odbiegają jakością uzyskanej z nich mowy syntezowanej od mowy 

syntezowanej z baz wzorcowych. Otrzymane wartości współczynników MOS, DMOS 

i CMOS są tylko minimalnie niższe od tych uzyskanych dla baz wzorcowych. Oznacza 

to, że zarówno jakość, wysiłek słuchowy jak i degradacja mowy syntezowane z baz 

automatycznych jest praktycznie taka sama jak mowy z baz wzorcowych.  

Kolejne testy dotyczą wyrazistości logatomowej. W tym wypadku sytuacja przed-

stawia się jeszcze lepiej. Współczynniki wyrazistości logatomowej dla baz automatycz-

nych są na poziomie 60 % i są o około 15 – 20 % lepsze od współczynników wyrazisto-

ści logatomowej dla baz wzorcowych. Oznacza to, że słuchacze łatwiej rozpoznawali 

i rozumieli mowę syntezowaną za pomocą baz automatycznych. Należy podkreślić,  

że baza automatyczna głosu innego spikera niż baza wzorcowa, na podstawie której 

została utworzona, uzyskała w teście najlepszy wynik 61,8 % średniej wyrazistości lo-

gatomowej. 

Prowadzi to do wniosku, że teza postawiona na początku tej pracy jest prawdziwa. 

Stworzony przeze mnie system i opracowane przeze mnie algorytmy pozwalają na zau-

tomatyzowanie procesu tworzenia baz jednostek akustycznych w systemie konkatena-

cyjnej syntezy mowy polskiej, oraz bazy te są porównywalnej jakości z bazami wzor-

cowymi tworzonymi ręcznie. 

Dalsze prace i badania mogą iść w kilku kierunkach. Pierwszy to optymalizacja 

całego systemu, ponieważ przy najdokładniejszych ustawieniach parametrów systemu, 

na przeciętnej wydajności sprzęcie komputerowym (procesor Intel Core2 Quad  



Podsumowanie 

134 
 

2,67 GHz, RAM 2 GB, Windows 7 32-bitowy), tworzenie bazy automatycznej trwa 

około 4 dni, co i tak jest wynikiem bardzo dobrym w porównaniu do miesięcy pracy 

ręcznej. Należy podkreślić, że bazy uzyskane przy mniej dokładnych ustawieniach pa-

rametrów systemu można uzyskać w znacznie krótszym czasie, rzędu kilkudziesięciu 

minut, a jakością nie odbiegają znacznie od baz wzorcowych.  Drugi to przystosowanie 

systemu do innych jednostek akustycznych. Wymaga to nieznacznej modyfikacji opra-

cowanych algorytmów, ale też zmiany niektórych algorytmów związanych z syntezą 

konkatenacyjną, która jest częścią systemu. Inny kierunek to wykorzystanie systemu nie 

tylko do mowy polskiej ale też do tworzenia baz jednostek akustycznych innych języ-

ków.  
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Załącznik A 

Korpus tekstowy – wyrazy 

a 
a Egipt 
a Eliza 
a Emil 
a emisja 
a epoka 
a Ewa 
a i 
a ibis 
a ich 
a imbryk 
a imbryka 
a imiesłów 
a innymi 
a iść 
a jednak 
a odwołanie 
a układów 
a ukłon 
a ulica 
a umożliwić 
a upiorny 
a upiór 
a uwaga 
abadańscy 
abakanek 
abakanki 
abderyccy 
abderyci 
abderyckiego 
abdominalna 
abdominoplasty 
abdukcja 
abdukcjami 
abecadłowi 
abecedariusza 
abecedariuszami 
aberroskopu 
abiologiami 
abiturientce 
ablatiwach 
ablatiwami 
abobr 
abonenccy 
abricoter 
absenteistami 
absolutnościami 
absolutoriom 
absolutoryjnego 
abstrahuj 
abszmince 
abszminkami 
absztyfikanci 
abuliami 
acediami 
acetabularyj 

acetaldehyd 
acetaldehydach 
acetaldehydami 
acetaldehydzie 
acetamid 
acetonemia 
acetonemiami 
acetyloaceton 
acetylooctowa 
achajcie 
acheiropicie 
achlorhydria 
achterpika 
achtersztag 
acydometria 
aczariowie 
adadżia 
adeemowscy 
adekwatniejsi 
adiunkci 
administracyjny 
admiralstw 
admiralstwie 
admonicja 
adrenergicznego 
adres 
adresikach 
adriatycki 
adrymin 
adrymina 
aeolipil 
aerenchym 
aerenchyma 
aerenchymami 
aerenchymie 
aerob 
aerobik 
aeroembolizm 
aerofiltr 
aerogeofizyczna 
aerosańmi 
aerosiewami 
aerosprężystość 
afera 
afiks 
afroamerykańscy 
afterbeacie 
aigikranion 
aikido 
ajnsztajn 
akademio 
akademiowego 
akcydensista 
akme 
akompaniowali 
akompaniująca 

akordeonikach 
akr 
akronimiczna 
akrotomofilia 
aktomiozyna 
aktualnie 
akwarium 
akwawibronach 
aldisa 
aleuccy 
aleukia 
aleukiami 
alfaaktywna 
alfresko 
algonkińscy 
algorytmy 
aliasie 
alkoholomierza 
allelomorfiami 
almawiw 
aloesie 
alonż 
altruistami 
alweograf 
ałmaaccy 
ambiofonia 
ameb 
Amelia 
amenorrheami 
amfibia 
amfibiami 
amfiktioniami 
amfiuma 
amfiumami 
amfiumie 
amimiami 
aminotoluenie 
amper 
amricie 
anarchia 
anawet 
androgyniami 
andromimeza 
anemiczny 
anemiom 
aneuploid 
aneuploidiami 
angielszczmy 
angielszczże 
ani 
animadwersja 
anioł 
ankr 
anonimowość 
antananarywce 
antyaborcja 

antyaidsowa 
antyakustyczna 
antyapeks 
antyatom 
antybodźca 
antyedukacja 
antyemocjonalna 
antyenzym 
antyimperializm 
antyinflacyjna 
antymonylach 
antymonylami 
antyneoplaston 
antyofert 
antyurbanista 
antywęgierscy 
aorta 
aparatu 
aperitifach 
apokryf 
apriori 
arcybiskupiego 
arcydzięgiela 
arcygłupi 
arcymiłymi 
arcypięknego 
areałach 
areałami 
Ariadna 
ariaństw 
arieli 
asdic 
asdica 
asfiksjofilia 
astmą 
ateista 
atlasową 
aucie 
audiofila 
autoafirmacja 
autoemisja 
autoimmunizacja 
autokar 
automyjniami 
awarią 
awionetka 
ą 
b 
ba 
baasizm 
baasizmach 
babcię 
bachnęliby 
bachnęłaby 
bachnięć 
bahdachimowa 
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bajęd 
bakchej 
bakteriemia 
bakteriemiami 
bakteriobójczy 
bakterioidami 
bakteriuria 
bakteriuriami 
balboami 
bali 
bałtosłowiańscy 
bardzo 
bariera 
barwiąc 
bateria 
baterie 
bazylianina 
bąbelek 
bądź 
bądźbyście 
bebłka 
beduińskiego 
bełczcie 
bełzianach 
benefis 
beniamina 
bestwijmy 
bezcześćcie 
bezcześćmy 
bezdźwięczna 
bezformiem 
bezideowi 
beziki 
bezmięsnego 
bezpłciowa 
bezpowietrzna 
bezrękiego 
bezrządzie 
bezszwowa 
bezszwowego 
bezwymiarowa 
bezwzględnego 
bezzamówieniowa 
bezzębego 
bezzębiami 
będących 
białego 
białosęp 
Biawar 
biblioteka 
bicykl 
biegłby 
biegnąc 
biegnącego 
bielić 
biofilia 
biuletyn 
biuściasta 
biuście 
blachowkręt 
bleedzie 
bluźńmy 
błahy 

błądzicie 
błędny 
błękitny 
błysk 
bogaty 
bogomił 
bojowe 
bojówka 
borneańskiego 
bornholmscy 
Brajl 
brązem 
brązowy 
brief 
briefami 
brio 
brną 
brnę 
bru 
bruźdź 
bruźdźcie 
bry 
bryczka 
brzdąc 
brzmiącego 
brzmię 
bucior 
butersznycie 
bydlęciała 
bydlęć 
bzdura 
bzie 
bździ 
bździu 
c 
całościami 
całowaniu 
całun 
cedułę 
celujący 
cement 
ceówce 
cezarianizm 
cęgami 
chachmęcąca 
chachmęcicie 
chachmęć 
chameficie 
chantilly 
charakter 
chaszcz 
chce 
chcę 
chcielibyśmy 
chemikaliowiec 
chę 
chędoga 
chiromancja 
chłeptali 
chłopięctw 
chłopysiami 
chłystkami 
chmieliłybyście 

chny 
choć 
choinka 
choliambach 
chomeinizacja 
chorągiewce 
chrabąszcz 
chrom 
chromymi 
chronaksjometru 
chrześcijańskim 
chu 
chuchnął 
chwilę 
chybiacie 
ciabatcie 
ciamajda 
ciaśniejszy 
ciąg 
ciążenie 
ciemięg 
ciemniami 
ciemnooki 
cieplny 
cietrzewiu cię 
cięgi 
cirrus 
cirrusa 
ciśnieniomierz 
ciupaga 
ciupiąca 
cizjojanus 
ckliwy 
cmok 
cne 
cnym 
cofnąć 
cudzożywności 
cykoriami 
cz 
czai 
czarcikęs 
czarniawego 
czarnoksięstw 
czekolada 
czempioństw 
czerńca 
często 
część 
czkawka 
czmychać 
czosnkach 
czwartorzęd 
ć 
ćma 
ćmę 
ćmo 
ćpa 
ćwiczże 
d 
dalekomierz 
darń 
debil 

deeletryzacja 
deifikacja 
demiurg 
demiurgami 
demo 
demonstracyjny 
destruowali 
destruują 
destruująca 
diabeł 
dialektem 
dla 
długopęd 
długopłetwca 
dmie 
dnia 
dobądź 
dobra 
dobrej 
dociąć 
dociął 
docierające 
dodany 
dodatkowym 
dogęść 
dojął 
dojebią 
dojęć 
dojęłaby 
dokarmiać 
dokądś 
dokonywacie 
dokręć 
dołącz 
dołączania 
domięśniowa 
domniemywacie 
domowy 
dopędź 
dopiąć 
dopiął 
dopięć 
dopięłaby 
doprządź 
doprzędź 
dosiądziecie 
dostarczanych 
dostąp 
dostąpi 
dostąpicie 
dośpiewie 
dozięb 
drink 
drobnoustroje 
drobnoustrój 
drukowanie 
drużynom 
drzemiąc 
drzwi 
dualistyczny 
dualizm 
duumwir 
duumwira 
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dwójchwycie 
dwuamina 
dwugarbny 
dwuimienna 
dwuipółgodzinna 
dwumetyloanilin 
dwumęstw 
dwuokienny 
dwuucha 
dwuuchego 
dyonach 
dz 
dzadzikach 
dzban 
dziadzio 
dziarskiego 
dziewięciu 
dziewosłąb 
dziewosłęb 
dzióbek 
dziubek 
dziura 
dziurami 
dzwonią 
dzyndzel 
dź 
dźga 
dźwięki 
dż 
dżabalpurscy 
dżdża 
dżdżu 
dżem 
e 
Egipt 
ekspatriuj 
elastyczne 
elektroniczna 
elementem 
elf 
elfka 
Eliota 
Eliza 
embrion 
Emil 
emisja 
epitalamiów 
epoka 
eubiotyce 
euroobligacje 
Europa 
Ewa 
ewakuacyjny 
ewakuować 
ę 
f 
fallus 
fe 
feeriami 
feminizm 
filatelista 
fiński 
fiszbin 

fiszbina 
fiu 
flądra 
floemach 
floemie 
floriańskimi 
fluorem 
foliałowy 
foliować 
formalnymi 
formułowanie 
fragmentów 
funkcji 
g 
gabinet 
Gabryś 
gala 
galop 
gałązka 
gałąź 
gałęzie 
gapa 
garbi 
gawędzić 
gąbczaka 
gąsienica 
gdybyś 
genealogia 
gębami 
gębiccy 
gębie 
gędźb 
gędźba 
gęsi 
gęsty 
giardiami 
gięli 
gipiur 
globie 
głąbami 
głąbiał 
głąbiała 
głębia 
głębiami 
głęboko 
głodzi 
głupio 
gną 
gnębiąca 
gnębić 
gniada 
gnieździć 
gnojówie 
go 
gołymińscy 
graffiti 
graficznym 
grafiti 
grą 
grdyka 
grębieni 
gro 
grupy 

grzmią 
gubić 
guzik 
gwałtownie 
gwardia 
gwiżdżże 
h 
ha 
hafn 
haomie 
harfie 
Harnaś 
harnaś 
he 
Helios 
help 
hełm 
Henio 
hiacynt 
hiacynt  
hieroglif 
holu 
hornblend 
hospicjum 
hydroksyamina 
i  
i administracyjny 
i adres 
i afiks 
i agila 
i amper 
i ani 
i aparatu 
i awionetka 
i Egipt 
i elastyczne 
i elf 
i Eliza 
i Emil 
i emisja 
i epoka 
i Ewa 
i ibis 
i ich 
i imbryk 
i imiesłów 
i innymi 
i iść 
i niepokojących 
i obecnie 
i odwołanie 
i okaz 
i om 
i oni 
i opiec 
i ośrodek 
i pomocy 
i układów 
i ukłon 
i ulica 
i umożliwić 
i upiorny 
i upiór 

i uśpić 
i uwaga 
ibis 
ich 
idealny 
ideowy 
imbryk 
imiesłów 
imperiałami 
impresario 
informacji 
innymi 
interfejsem 
interfejsu 
interpretowanymi 
iść 
izonef 
j 
ja 
jacht 
jadłem 
jajo 
jakąś 
jakości 
jakość 
Jamajka 
jastrzębiowi 
ją 
jądro 
jądrowy 
jednoimienna 
jelitami 
jem 
jemioła 
jest 
ję 
ji 
jidiszach 
jidysz 
jigi 
jigowi 
jiwie 
jo 
jonasza 
joński 
ju 
jubiler 
judaizm 
juwenalia 
k 
kabałą 
kadzidło 
kakaami 
kakaom 
kakaowy 
kalafior 
kamieniołom 
kanalie 
kapeć 
karaoke 
karcer 
karciany 
karcz 
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karcze 
karczma 
karć 
karćmy 
karibu 
kark 
karmią 
karpi 
kaszgarscy 
kaszgarskiego 
kaucja 
kąpać 
kąpielówki 
kąsać 
kątomierz 
kefir 
kefirowy 
kelyficie 
kempingowy 
Kenia 
Kenijczyk 
kędzierzawy 
kępa 
kiedy 
Kiejdany 
kindżał 
kio 
klasa 
klął 
klęła 
klęłaby 
klępie 
kloaki 
kłębek 
kobza 
kodrąbskiego 
kodu 
koegzystencja 
koenzym 
koi 
kojot 
kojota 
kolanie 
kolęd 
kolie 
koloru 
kolos 
kołdra 
kominiarz 
komnata 
Komptona 
komputer 
komputerowego 
komunikatów 
konam 
kooperacja 
kopia 
kopiami 
kopniak 
korę 
koriaminowa 
korienizacja 
korrida 

kościotrup 
kozłom 
kra 
krąpi 
krąpiami 
krępować 
krią 
krię 
krnąbrnego 
krtań 
krwią 
krwiopijca 
kryterium 
krzyknąłem 
Ksawery 
księżniczka 
ksywa 
kształtowanie 
którąś 
które 
kuferek 
kujoństw 
kultury 
kuomintang 
kupa 
kupię 
kuriozum 
kwarc 
kwestia 
kwestiami 
kyacie 
l 
laminat 
Laponia 
lądzieni 
lecimy 
lećmy 
Leona 
lepić 
lewa 
lędźwie 
lękać się 
li 
lia 
liana 
lią 
lie 
lię 
lilią 
lio 
listonosz 
liść 
liu 
locie 
lombard 
lśni 
lśnić 
lu 
lubieżnik 
ludziom 
lufa 
lufciki 
luidor 

lunapark 
lupa 
lwia 
lwu 
ly 
lysis 
ł 
łagodny 
łamany 
łania 
łapiduch 
łasica 
łączony 
łąki 
Łeba 
łebian 
łebianach 
łekieński 
łezkami 
łękotka 
łkać 
łochyń 
łodyga 
łodzią 
łupież 
łupina 
łysiała 
łza 
m 
ma 
maaloksie 
macalibyście 
maciorami 
mafijny 
magnum 
mahdysta 
mahoniowcami 
mahoniów 
makijażach 
Maksymilian 
małego 
małokrwista 
mamusiu 
manewrujący 
mannheimczycy 
mapa 
marimb 
marin 
mariupolicie 
marlbor 
marmur 
materiał 
matką 
matlab 
matlaba 
mazia 
mą 
mąciciel 
mączka 
mąć 
mądrala 
mchu 
mchy 

me 
meblowy 
mechaty 
megawoltoamper 
melisa 
mewa 
mewi 
mezaliansowy 
mędrca 
mgłę 
mi 
mia 
miała 
miarowy 
miasta 
miąć 
miąłeś 
miejsca 
miewać 
mięczak 
międlcie 
międzyokienna 
mięłaby 
mięsień 
mikrokosmka 
mikroobraz 
miłość 
minęło 
mio 
miodouści 
miodzie 
miodzik 
mioniami 
miotła 
miód 
mitochondria 
miu 
mnie 
moczygąb 
moczygęb 
modrooka 
Mońki 
mowie 
możliwości 
można 
mrok 
mu 
muł 
musieć 
muskuły 
my 
mył 
myślcie 
n 
na 
na lądzie 
na pewno 
na przykład 
nabity 
naciąg 
nadrąb 
naiwność 
najbardziej 
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najemcami 
najimpulsywniej 
najpoufalej 
najrozwiąźlejsi 
najsmrodliwiej 
najważniejsze 
nakląć 
naklął 
namawiam 
namąć 
Namibia 
namiot 
namyć 
naobiecuj 
naoliw 
napomniawszy 
napój 
narzędziami 
narzędziem 
nasze 
naszego 
nauki 
nawet 
nawiać 
naziąbłaszy 
neon 
Neptun 
neumie 
newralgiczny 
nęcicie 
nęcić 
nędzny 
ngan 
ni 
Niagara 
niania 
niańczenie 
niańka 
nibyusta 
nieabidżańscy 
niebiosa 
niebo 
nieciapiąca 
niektórych 
niepokojących 
nieraz 
nietakt 
nio 
niu 
no 
nodze 
nosi 
nowina 
nowiu 
nowym 
Nubia 
nucąc 
nuciliśmy 
nudności 
numer 
numerycznych 
numibijski 
nuta 

ń 
o 
oaza 
obecnie 
obejmuję 
obiacie 
obiektyw 
objaśnia 
oblodź 
obłęd 
obłuda 
obmyję 
obręb 
obrębiać 
obsługujących 
oburącz 
oczopląs 
odgałęź 
odległe 
odlew 
odławia 
odłazić 
odwoływać 
ogłupianie 
okadź 
okłam 
okłamać 
oknu 
oku 
om 
oni 
oniemieć 
opędzlować 
opiec 
opium 
oprogramowania 
oraz 
orchideę 
orient 
orientalny 
osiem 
ośmiopiętrowy 
ośmiu 
ośrodek 
oziębły 
ósmej 
p 
pabiamidach 
pacholik 
pająki 
pajęczyna 
palacz 
palić 
palię 
palijskiego 
palił 
palio 
paliom 
paliowego 
paliów 
paliusz 
paliusza 
paliuszami 

pamięć 
panegiryk 
pantalionie 
paraolimpiada 
parch 
parias 
parodia 
partiami 
partiom 
patriota 
patyną 
pawie 
pąsowy 
pchać 
pchła 
pchnąć 
peemach 
peemie 
peerel 
periojk 
pewien 
pęcherz 
pępek 
pępowina 
piaskowy 
piąć się 
piechota 
pieniące 
pierś 
pierścień 
piewika 
pięcioro 
pięćdziesiąci 
pięćdziesiąt 
piękność 
pięść 
pigmalionizmach 
pinyniami 
piórnik 
plagiaty 
planuj 
plądrować 
plemienny 
plenum 
plików 
pliopitek 
płacę 
płaczą 
płcią 
płeć 
płomień 
pnia 
po 
podjem 
podjudzić 
podjudź 
podły 
podstawowymi 
poecina 
pognęb 
pogotowiu 
pohitlerowscy 
pojęcia 

pojutrze 
pokarm 
poker 
pokojów 
pokuta 
poleceniem 
polega 
poliem 
poliester 
polihistor 
poliomyelitis 
poliu 
poliuria 
poliuriami 
polj 
polo 
połówka 
połykać 
pomaluj 
pomiąć 
pomiął 
pomoc 
pomówić 
pompom 
ponęć 
ponęt 
poniekąd 
poobiedni 
popioły 
popłyń 
popularnym 
poradź 
posadź 
posiada 
postprocesorem 
pośledniość 
pośmiewisk 
pośmiewiska 
potok 
poubiera 
poucieka 
poufal 
powab 
powiązane 
powiedz 
powiew 
powiewa 
powodują 
powód 
powróć 
poziomie 
półka 
pracy 
prawdziwa 
premiowi 
premiuj 
premiują 
premiująca 
Priam 
primaaprilisowa 
primie 
priorytet 
procedur 
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procedurami 
procesing 
program 
programowe 
projektowania 
przecież 
przedsiębiorca 
przedsiębiorstw 
przejrzystość 
przekształcając 
przełomu 
przełyk 
przemieszczania 
przemysłowy 
przepływ 
przeszłość 
przetwarzania 
przez 
przyimek 
przyjaznym 
przyjąć 
przyobiecać 
przyodziać 
przyujściowa 
przyuważ 
przyuważą 
psiąwiarą 
psiego 
pupil 
pupilek 
puściła 
r 
radżdża 
raju 
rama 
ramiączko 
ramię 
rąbać 
rdzawy 
reemigracja 
rekoncyliuj 
rekursywny 
reliefach 
reliefie 
relikt 
rewanż 
rewia 
rewizja 
rewolucja 
rękaw 
ri 
ria 
rial 
rie 
rimifon 
riposta 
riu 
rolmops 
rozdziawa 
rozmaite 
rozszerzalność 
rozwiązaniach 
rozwijało 

rozwijało się 
równego 
również 
różnorodność 
rubikon 
rupieć 
rwać 
rytm 
s 
saaba 
samych 
samym 
sanhicie 
są 
sądowy 
sąsiadka 
scenariopisarz 
schizma 
sekund 
senior 
senioria 
sędziuj 
sfałszować 
sfrunąć 
sianokos 
siąpi 
siedział 
się 
signal 
siusiać 
skąpi 
skręcić 
skryptami 
skrzyczeć 
skulą 
sławę 
smęcić 
smutnych 
snu 
sofie 
sojowi 
specjalistycznych 
spięła 
spisek 
spoiwo 
spojrzeć 
spójrzmy 
standardowych 
standartowych 
stanę 
statuami 
statuą 
stąpać 
sterowania 
stojak 
stołek 
stron 
strzelającymi 
stu 
stuoki 
swą 
syenit 
sygnałów 

syrop 
systemu 
sz 
szalup 
szanować 
szczękają 
szlo 
szmal 
sztuka 
szumieli 
szybkość 
szyita 
ś 
ślad 
ślą 
ślę 
śmiać 
śmialiśmy się 
śnię 
śpiewajcie 
śpiewano 
śpię 
środowiskiem 
środowisko 
świat 
świata 
t 
ta 
tablica 
tabloidami 
taiłaby 
tak 
tarot 
techniki 
tempo 
teorii 
tępić 
tęsknię 
tiagłego 
tiara 
tiurniur 
tkać 
tnę 
to 
to ibis 
to ich 
to imbryk 
to imbryka 
to imieniny 
to imieniny 
to inaczej 
tonący 
trądzik 
trę 
trębacz 
triem 
triów 
triu 
trochę 
trzechdniowa 
tulboks 
tulipan 
Turośń 

tworzy 
ty 
tyralierami 
u 
u elfa 
u Elizy 
u emisji 
u epoki 
u Ewy 
u i 
uabstrakcyjnić 
uduś 
uelastycznić 
ugładź 
ugodzony 
uiścić 
ukąsić 
układów 
ukłon 
ukłucie 
ukłuć 
ulica 
ułam 
umożliwia 
umożliwiającym 
umrą 
uogólnić 
upajać 
upajam 
upiorny 
upiór 
uszczknąć 
uśpić 
użytkownika 
w 
w dziedzinie 
w głąb 
w internecie 
w niektórych 
w nim 
w ramach 
w sposób 
wabiący 
waciki 
wału 
waniliówce 
waniliówkami 
warchlak 
warchoł 
wariować 
wąpielscy 
wąs 
wąsik 
wątp 
wąwóz 
wbudowanych 
wdzwonić 
wers 
wezmę 
wiadomość 
wie 
wiele 
wielka 
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wielkoobiekt 
wieprz 
wio 
wiośnie 
wisielec 
wizjami 
własnych 
wojen 
wojujący 
wprzeszłość 
wraz 
wspomagania 
współpracuje 
wściekły 
wściubiać 
wślizg 
wuefie 
wy 
wyemigrować 
wyheblować 
wykresów 
wylać 
wyłysieć 
wymęczyć 
wymiar 
wyobraźnia 
wyodrębnić 
wyostrz 
wypcham 
wyrazić 
wysiał 
wyzioń 
wziąłeś 
y 

z 
z ikei 
z innymi 
z matlabem 
z nią 
z nimi 
z postprocesorem 
z przełomu 
z różnych 
za mąż 
zaawizować 
zaboleć 
zadumać 
zadziobać 
zadżumić 
zagapić 
zająkiwać 
zajedź 
zajęcy 
zakop 
zaletami 
założyć 
zamawiać 
zamiata 
zamów 
zaniosła 
zaniósł 
zanudzić 
Zanzibar 
zaopatrzyć 
zapiąłeś 
zaproś 
zapukać 
zasiać 

zasmuć 
zaspawać 
zatop 
zawias 
zawieź 
zawiła 
ząbkować 
zbiory 
zdjąwszy 
zdjęciami 
zdjęłaś 
zdolnej 
zdrój 
zdumiewają 
zespół 
zestaw 
zetemwuowiec 
zęby 
zgiąć 
zgryz 
ziele 
ziemi 
zimorodek 
zinnymi 
zintegrowanego 
zjawia 
zjawiła 
zje 
zjeść 
złamał 
złą 
złe 
zło 
złu 

zły 
zmarł 
zmieniła 
zmierzch 
zmierzyć 
zmięła 
zmrozić 
znacznie 
zoo 
zoofilia 
zpostprocesorem 
zrobią 
zrozumiał 
zrozumiałymi 
zubażać 
zwanych 
zwę 
zwrot 
zziębnięty 
ź 
źle 
źródłowego 
ż 
że 
żłobek 
żłóbkami 
żony 
żre 
żuaw 
żuawy 
życie 
życzenie 
żywioł 
żyźniej 

Korpus tekstowy – teksty tematyczne 

1. Informatyczny; 

2. Informacyjny (wiadomości); 

3. Naukowy; 

4. Historyczny; 

5. Dialog; 

6. Opowiadanie; 

7. Bajka; 

Ad 1 

Systemy operacyjne. Zadaniem systemu operacyjnego jest utworzenie środowiska dla urucha-

miania i pracy programów. Zadanie to jest realizowane poprzez setki, a nawet tysiące funkcjonalnych 

pakietów systemu operacyjnego. Zadaniem poszczególnych funkcji może być np. wyświetlenie ciągu 

znaków na ekranie, lub odczytanie sekwencji naciśniętych klawiszy. 

System operacyjny zarządza czterema typami operacji: 

- uruchamianiem, nadzorem i zakończeniem procesów aplikacji. Zadaniem systemu operacyjnego 

jest wczytanie aplikacji do pamięci i jej uruchomienie. … 
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- alokacją pamięci. Zadaniem systemu jest przydzielenie aplikacji potrzebnej jej ilości pamięci i 

zwolnienie obszarów pamięci dłużej nie używanych. …. 

- operacjami wejścia-wyjścia plików. System plików jest integralną częścią systemu operacyjnego. 

Jego zadaniem jest zarządzanie likami przechowywanymi w pamięci masowej. System plików nadzoruje: 

tworzenie, otwieranie, kasowanie, zmienianie nazw plików i katalogów, oraz przesyłanie danych do i z 

pliku. Zadaniem systemu operacyjnego jest również zlokalizowanie pliku na dysku i odtworzenie jego 

logicznej struktury.  

- urządzeniami wejścia-wyjścia. Ostatnim zadaniem systemu operacyjnego jest porozumiewanie 

się z urządzeniami wejścia-wyjścia, takimi jak karta graficzna, klawiatura czy myszka. Program komuniku-

je się z urządzeniem przez systemowy sterownik urządzenia. 

Historia DOS-a rozpoczyna się w 1981 roku. Majkrosoft kupuje od Siatel Komputer Produkts 86-

DOS by wypełnić zobowiązania kontraktu z ajbiemem na system operacyjny do przygotowywanego 

komputera ajbiem pisi. Modyfikuje go tak, by mógł pracować na ajbiem pisi  i nazywa emesdos. Pierwsza 

wersja beta zaczyna pracować w lutym 1981 roku. W sierpniu 1981 roku pokazany zostaje emesdos 

jeden zero,  zajmujący 13 kilobajtów dysku i pracujący na 8 kilobajtach pamięci operacyjnej. W listopa-

dzie 1981 roku dodana zostaje obsługa dwustronnych dyskietek 320 kilobajów. Dwa lata później, w 1983 

roku, pojawia się napisany praktycznie od nowa emesdos dwa zero, z hierarchiczną strukturą katalogów 

i możliwością instalowania sterowników do urządzeń; zajmuje 41 kilobajtów, pracuje na 24 kilobajtach 

pamięci.  

Środowisko programistyczne będzie twoim podstawowym narzędziem pracy, więc musisz je do-

brze poznać. Nie jest ono zbyt skomplikowane w obsłudze – z pewnością nie zawiera takiego natłoku 

nikomu niepotrzebnych funkcji jak chociażby popularne pakiety biurowe. Niemniej, z pewnością przyda 

ci kilka słów wprowadzenia. 

W użyciu jest parę wersji Wiżual C plus plus. W tym tutorialu będę opierał się na pakiecie Wiżual 

studio siedem net, który różni się nieco od wcześniejszej, do niedawna bardzo popularnej, wersji 6. Dla-

tego też w miarę możliwości będę starał się wskazywać na najważniejsze różnice między tymi dwoma 

edycjami. 

„Goły” kompilator jest tylko maszynką zamieniającą kod C plus plus  na kod maszynowy, działają-

cą na zasadzie „ty mi podajesz plik ze swoim kodem, a ja go kompiluję”. Gdy uświadomimy sobie, że 

przeciętny program składa się z kilku, kilkunastu plików kodu źródłowego, z których każdy należałoby 

kompilować oddzielnie i wreszcie linkować je w jeden plik wykonywalny, docenimy zawarte w środowi-

skach programistycznych mechanizmy zarządzania projektami. 

Drugim powodem, dla którego techniki obiektowe zyskały taką popularność, jest znaczący postęp 

w kwestii ponownego wykorzystywania raz napisanego kodu oraz rozszerzania i dostosowywania go do 

własnych potrzeb. 

Wszystko zależy jednak od umiejętności i doświadczenia programisty. Nawet stosując techniki 

obiektowe można stworzyć program, którego elementy będą ze sobą tak ściśle zespolone, że próba ich 

użycia w następnej aplikacji będzie przypominała wciskanie słonia do szklanej butelki.  
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 Ad 2 

Minister spraw zagranicznych, profesor Stefan Meler, przyleciał wieczorem do Moskwy, gdzie w 

poniedziałek spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem.  

Wizyta Melera w stolicy Rosji, która potrwa do czwartku, ma charakter pożegnalny - zanim objął 

urząd ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez prawie cztery lata był on ambasado-

rem erpe w Federacji Rosyjskiej.  

Przyjazd szefa dyplomacji polskiej do Moskwy zbiega się ze wstrzymaniem przez Rosję importu 

mięsa i produktów pochodzenia roślinnego z Polski.  

Strona rosyjska zapewnia, że zamknięcie granic przed polską żywnością nie ma żadnego podtek-

stu politycznego, a wyłączną przyczyną tego drastycznego posunięcia jest łamanie "w skali masowej" 

przez dostawców z Polski rosyjskich przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych.  

Meler zapowiedział, że będzie to jeden z tematów jego poniedziałkowych rozmów z Ławrowem. 

Jednocześnie wyraził nadzieję, iż zakaz sprowadzania mięsa i produktów pochodzenia roślinnego z Polski 

rzeczywiście wynika tylko ze stanu polskiej żywności i problemów biurokratycznych.  

Wolę myśleć raczej o "zepsutym mięsie" niż "zepsutej polityce" - powiedział minister kilka dni 

temu. 

25-letni Brytyjczyk, Endriu Stimpson, który walczył z wirusem HIV, prawdopodobnie jako pierwszy 

człowiek został wyleczony z tego wirusa - informuje bibisi nius powołując się na dwie brytyjskie gazety.  

W 2002 roku lekarze zdiagnozowali wirusa HIV u Stimpsona, ale w październiku 2003 roku prze-

prowadzono kolejne testy, które wykazały, że Endriu go nie ma. Mężczyzna powiedział, gazetom, że od 

czasu gdy dowiedział się o obecności wirusa w swoim organizmie popadł w depresję, ale ogólnie czuł się 

dobrze i... nie brał żadnych leków.  

Cytowana przez "sandey tajms" rzeczniczka brytyjskiej publicznej służby zdrowia naszonal heltf 

serwis powiedziała, że wszystkie badania, które przeszedł Stimpson były przeprowadzone właściwie. Nie 

wiemy jednak, dlaczego to się stało, dlatego musimy przeprowadzić kolejne testy - dodała.  

Jak informuje tygodnik, Stimpson zaraził się HIVem od swego przyjaciela. Przyjmował witaminy 

oraz środki odżywcze, by zachować sprawne ciało. Miał nadzieję, że nie rozwinie się u niego pełnoobja-

wowy ejc.  

W październiku 2003 roku zaskoczył lekarzy dobrym zdrowiem. Przeprowadzone wówczas testy 

dały negatywny wynik. To była ostatnia rzecz, jakiej oczekiwałem. Byłem zdumiony, ale też zakłopotany. 

Nie mogłem zrozumieć, jak można wyleczyć się z HIV (...). To po prostu się nie zdarza - mówił Stimpson.  

Zagroził wtedy enejczsi pozwaniem do sądu, przypuszczając, że doszło do pomyłki podczas te-

stów. Jednak kolejne badania potwierdziły wcześniejsze wyniki. 

Zdaniem lekarzy enejczsi, jeżeli wyleczenie Stimpsona zostanie potwierdzone, będzie to przypa-

dek "niezwykły z medycznego punktu widzenia".  

Dr Patrik Dikson, amerykański ekspert zajmujący się ejc, powiedział, że ten przypadek jest nie-

zwykły. Słyszałem już wiele anegdot, o podobnych sytuacjach, które zdarzyły się w Afryce, ale trudno je 

zweryfikować - powidział dr Dikson. Trzeba mieć pewność, że obie próbki pochodzące od jednej osoby 
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nie zostały pomieszane w laboratorium, że nie doszło do żadnych błędów podczas przeprowadzania 

testów - dodał.  

Jak powiedział dr Dikson, przypadek Stimpsona jest jednak bardzo ważny, ponieważ wewnątrz je-

go systemu immunologicznego może kryć się klucz, który doprowadzi do odkrycia skutecznej szczepion-

ki.  

Ad 3 

Przypomnijmy pewne równoważne stwierdzenie przywoływane w rozważaniach na temat szcze-

gólnej teorii względności. Otóż każde miejsce we Wszechświecie w pełni się określa, podając trzy infor-

macje, czyli mówiąc, gdzie się ono znajduje względem tych trzech wymiarów przestrzennych. Przykła-

dem zaczerpniętym z codziennego doświadczenia jest podawanie adresu przez mieszkańca miasta. 

Wymienia on nazwę ulicy (miejsce w "wymiarze prawo-lewo"), nazwę przecznicy lub głównej alei 

(umiejscowienie w "wymiarze przód-tył") oraz numer piętra (lokalizacja w "wymiarze góra-dół"). Prze-

konaliśmy się, że dokonania Ajnsztajna zachęcają do myślenia o czasie jako o kolejnym wymiarze ("wy-

miarze przyszłość-przeszłość"). W sumie mamy więc cztery wymiary (trzy przestrzenne i jeden czasowy). 

Zdarzenia we Wszechświecie określamy, podając, gdzie i kiedy nastąpiły. 

Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest sumą wszystkich swoich dzielników właściwych. 

Przykładem takich liczb są 6, 28, 496, ponieważ dzielniki właściwe tych liczb (dzielnik właściwy liczby to 

każdy dzielnik mniejszy od tej liczby) to: 

Dzielniki szóstki  to 1, 2 i 3 bo  1 + 2 + 3 = 6  

Dzielniki dwudziestki ósemki to   1, 2, 4, 7 i 14 bo 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28  

Dzielniki czterysta dziewięćdziesiątki szóstki to 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 i 248 bo 1 + 2 + 4 + 8 + 16 

+ 31 + 62 + 124 + 248 = 496  

Dotychczas znaleziono tylko 39 liczb doskonałych. Starożytni Grecy przypisywali liczbie 6 szcze-

gólne znaczenie. Wcześni komentatorzy Biblii upatrywali doskonałości liczb 6 i 28 specjalnego sensu. Bo 

czyż nie w 6 dni został stworzony świat i czy Księżyc nie obiega Ziemi w czasie 28 nocy? Wiele wymiarów 

w świątyni Salomona nawiązuje do liczby sześć. Żyjący na przełomie pierwszego i drugiego wieku Miko-

machos, autor "Arytmetyki", uważał, że obiekty doskonałe i piękne zawsze są rzadkie, toteż nie należy 

się spodziewać, że liczb doskonałych będzie dużo. I rzeczywiście, Euklides zauważył, że liczby postaci dwa 

pe mniej jeden są doskonałe, o ile dwa pe mniej jeden jest liczbą pierwszą. Dzięki temu mógł podać dwie 

nowe liczby typu: 496 i 8128. Kolejną, piątą liczbę doskonałą znaleziono dopiero w XV wieku - była to 

liczba 33550336. Dwa tysiące lat po Euklidesie Leonard Oiler wykazał, że wszystkie parzyste liczby do-

skonałe mają postać zaproponowaną przez Euklidesa. Oilet znalazł trzy kolejne liczby naturalne. Szczę-

śliwym dla liczb doskonałych był rok 1952, kiedy po raz pierwszy do poszukiwań użyto maszyny liczącej. 

Do tej pory znano ich tylko 12, w ciągu roku znaleziono kolejne 5. Ostatnią znaleziono w 2001 roku. 

Największą jest 213 milionów 466 tysięcy 916 razy  213 milionów 466 tysięcy 917 mniej - 1. 

Cząsteczki białek są zbudowane tylko z dwudziestu podstawowych rodzajów aminokwasów, ale 

mają niezwykle skomplikowaną budowę przestrzenną. Nie ma w tym nic dziwnego: tylko białko o prawi-

dłowej strukturze trójwymiarowej może prawidłowo spełniać swoją rolę w komórce. Skuteczność dzia-
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łania enzymu zależy od przestrzennej struktury jego centrum aktywnego, które musi być dopasowane do 

cząsteczek substratu, a czasami nawet powinno zmieniać kształt w trakcie katalizowanej przez siebie 

reakcji biochemicznej. Odkształcenie białek strukturalnych mogłoby doprowadzić do rozpadu cytoszkie-

letu - delikatnej sieci mikrotubul i mikrofilamentów, która nadaje komórce odpowiedni kształt i reaguje 

na zmiany warunków środowiska oraz na sygnały wysyłane z innych części komórki. Zmiana struktury 

białek uczestniczących w ochronie i odczytywaniu informacji genetycznej w najlepszym wypadku do-

prowadziłaby do zwiększenia częstości mutacji genów (co zwiększyłoby ryzyko uszkodzenia komórki, a 

zwłaszcza transformacji nowotworowej), a w najgorszym - do natychmiastowej śmierci komórki. Wnio-

sek? Większość nieprzewidzianych zmian kształtu białek oznacza dla komórki katastrofę.  

Pasowy układ powierzchni. 

Bezpośrednią przyczyną pasowości jest przeszłość geologiczna Polski a największy na to wpływ 

miało zlodowacenie plejstoceńskie. Wyróżniamy następujące pasy: 

a) Pas nizin nadmorskich 

- nie przekraczają 100 metrów  nad poziomem morza 

- występują obszary depresyjne ( największa wynosi -1,8 metrów i znajduje się koło Elbląga) 

b) Pas pojezierza 

- efekt zlodowaceń plejstoceńskich 

- najwyższe wzniesienia od 50 do 329 m. – Szeska Góra, Dylewska Góra, Wieżyca 

- jeziora rynnowe, polodowcowe, moreny dennej, oczka wytopiskowe 

 Ad 4 

Niedawne odkrycie archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odbiło się szerokim echem 

po całym kraju. Każda szanująca się gazeta zamieszczała mniej lub bardziej obszerne artykuły pod obie-

cującymi tytułami: Znaleziono rezydencję Mieszka I! "Czy Poznań był pierwszą stolicą Polski?" "Zjazd 

Gnieźnieński czy Poznański?" "Czy obchody tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego należy przenieść do Po-

znania?" Gnieźnieńscy patrioci lokalni musieli być wściekli. 

Kilku poważnych historyków przekonywało szerszą publiczność co do znaczenia słowa "stolica" w 

owych czasach i roli monarszych rezydencji. Z racji jednak ograniczonego z reguły miejsca w gazetowych 

szpaltach siłą rzeczy wypowiedzi te - słuszne przecież - w większości wypadków były (w naszym mnie-

maniu) zbyt skrótowe, by mogły zarysować całość problemu. My, korzystając z zasobności naszych ser-

werów, postaramy się przedstawić tę kwestię nie dość, że przystępnie, to jeszcze możliwie wszechstron-

nie, obficie okraszając całość ilustracjami. 

Po pierwsze więc: co takiego naprawdę w Poznaniu znaleziono? Materialnie - kilka murków, przy-

krytych trzymetrową (więc wcale nie tak grubą) warstwą ziemi. Owe murki zostały zinterpretowane - 

słusznie, wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi - jako relikty (czyli pozostałości) wczesnopiastowskie-

go palacjum. No i właśnie - co to jest palacjum? 

Słowo "palacjum” po łacinie oznacza tyle co "pałac", "rezydencja". Wywodzi się ono od nazwy 

jednego ze wzgórz Rzymu - Palatynu - na którym znajdowały się pałace cesarskie. W języku historyków 

jednak słowo to ma sens określony dokładniej. Palacjum - to wczesnośredniowieczna rezydencja władcy, 
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zewnętrznie mająca dość prostą formę architektoniczną, najczęściej sprzężona (połączona) z kaplicą, 

albo znajdująca się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

W palacjach przemieszkiwał już Karol Wielki. W Akwizgranie, gdzie pod koniec życia przebywał 

najchętniej, zachowała się oryginalna wieloboczna kaplica pałacowa (z łacińskiego cappella palatina), w 

Trewirze zaś po dziś dzień możemy podziwiać przetrwałą w całości, zamienioną dziś na kościół, wielkich 

rozmiarów aulę pałacową. Z palacjów rządzili krajem również królowie i cesarze niemieccy.  

Ta forma architektoniczna nie była, rzecz jasna, nieznana w Polsce. Proporcjonalnie biorąc, jeste-

śmy chyba nawet od Niemców w te zabytki bogatsi: poza odkrytym właśnie palacjum w Poznaniu (o 

którym jak na razie nie da się powiedzieć więcej ponad to, że istniało) posiadamy jeszcze świetnie za-

chowany i znakomicie opracowany zespół na Ostrowie Lednickim oraz budowle (czy raczej ich funda-

menty) w Przemyślu, Wiślicy, Płocku i Krakowie. Wiemy też, że rozpoczęto - i przerwano z niewiadomych 

powodów - budowę takiej rezydencji w Gieczu, a legnickie palacjum Henryka Brodatego po wielu prze-

budowach stoi praktycznie do dziś. 

W palacjum poznańskim zidentyfikowane na razie dwa fragmenty murów. Relikty te znaleziono w 

bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Najświętszej Marii Panny, o którym już średniowieczna tradycja 

twierdziła, iż został ufundowany przez Dobrawę. Sądzimy, iż mógłby on funkcjonować jako kaplica pała-

cowa. 

Zabytek lednicki jest, jak już wspomnieliśmy, najlepiej przez naukę poznany, sądzimy więc, iż na-

leży poświęcić mu więcej miejsca, tym bardziej, że jest to zabytek arcyciekawy. (Zachowane fragmenty 

fundamentów, miejscami nawet do metra wysokości, są udostępniane zwiedzającym. Istnieją projekty 

stalowo-szklanej rekonstrukcji pierwotnej bryły pałacu.) 

Jak wykazały badania, w pierwotnej swojej fazie budynek ten był jednokondygnacyjny. Po 

wschodniej stronie znajdowała się kaplica, mająca niezwykle oryginalną formę architektoniczną krzyża 

greckiego (równoramiennego) z obejściem. Nie to jest jednak najistotniejsze. Otóż odkryto tam dwa 

baseny chrzcielne (także o niezwykłym kształcie), co pozwoliło zidentyfikować ową kaplicę jako bapty-

sterium (kościół chrzcielny), a w konsekwencji cały zespół jako miejsce, w którym przyjął chrzest Mieszko 

I. Ponieważ jednak z Zachodu Europy znane są zespoły architektoniczne pałac-baptysterium-kościół 

(konkretnie katedra), będące rezydencjami biskupimi, zaproponowano taką funkcję i dla naszego ośrod-

ka (w pierwszej fazie jego rozbudowy), jako że w niewielkiej odległości od sprzężonego z kaplicą pala-

cjum archeolodzy odnaleźli również wyraźne ślady małego, jednonawowego kościółka z dwoma (niezi-

dentyfikowanymi) grobami wewnątrz. Przy tej interpretacji byłaby więc to rezydencja biskupa misyjnego 

Jordana (o którym średniowieczne roczniki podają, że w 968 roku został ordynowany na biskupa polskie-

go), a mały kościółek okazałby się pierwszą polską katedrą. 

Ad 5 

Cześć Krzysiek!  

- Ehh, cześć...  

- Co tam u Ciebie słychać?  

- A nic...Wszystko w porządku; trochę się uczę, trochę czytam- wszystko po staremu.  
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- To tak jak u mnie: aaah, już nie mogę patrzeć na książki, w kółko to samo, ledwo na jakieś piwo 

mogę sobie wyskoczy….A, słuchaj!- Może byśmy się jakoś starą paczką ustawili na coś? Masz jakiś kon-

takt z Martą? Bo ja widuję czasem Bartka i Olkę, a Ty? 

- No tak...Ja dawno Marty nie widziałem, nie mam z nią kontaktu.  

- Dobra, coś się wykombinuje. Ostro się schlejemy, co?!  

- Ja to tak za bardzo nie mogę... Dużo się muszę uczyć, wiesz...  

- Ta, jasne nie chrzań; ja mam czas i na chlanie, i na dziewczyny, i jeszcze pograć na kompie, no i 

coś tam się uczę. He eh he. No, ale mówisz, że uczysz się i nie masz czasu a siedzisz tu w tym autobusie 

tak bezmyślnie- teraz mógłbyś czytać, a potem byśmy się schlali?  

- Nie siedzę bezmyślnie...  

- A co robisz, przecież widzę, że nic!  

- Myślę...  

- Cho cho, a o czym to tak myślisz?  

- O czym ja myślę...? O różnych sprawach, nie twój interes. 

Rozmowa z Lepperem 

1. Panie Przewodniczący wygląda na to, że ma Pan dużo wrogów i pańska działalność polityczna 

wzbudza dużo kontrowersji także wśród najbliższych współpracowników. Jak można wytłumaczyć fakt, 

że z Samoobrony odeszło tylu posłów?  

L: A tym, że odeszło ich tylu, wszyscy mówili, że winny jest Andrzej Lepper, ale nawet nie potrafili 

własnego klubu założyć. To tym trzeba tłumaczyć. Poszli do różnych. Pozakładali koła, nowe partie różne 

cuda, to znaczy, że Oni nie chcieli współpracować i uważali, że wyjdą z Samoobrony i zaraz wszyscy lu-

dzie przejdą do nich i w sondażach będzie 10-15%, okazuje się, że ci ludzie nie potrafili nic sami zrobić. 

Wykorzystali nasze poparcie, wjechali na plecach naszej partii i moje nazwisko, które dałem. Takie są 

fakty. Po prostu brak im szacunku do partii.  

2. Pan prowadzi wojnę z Platformą Obywatelską czy raczej jest na odwrót i to liderzy PO prowa-

dzą wojnę z Panem?  

L:  Raczej sądzę, że to Platforma wymyśliła wojnę i to ona czuje taką nienawiść do normalnych 

zwykłych ludzi. Oni chcą z biednych ludzi jeszcze więcej ściągać, bo żadnych ulg, żadnych zwolnień z 

podatków, żadnych progów tylko wszyscy, zarówno ten który ma milion miesięcznie jak i ten, który żyje 

biednie, ma zasiłek i emeryt i rencista mają wszyscy płacić 15%. 

Rozmowa z Jerzym Kołaczem 

E.Z.: Heidegger powiedział, że piękno jest formą ujawniania się prawdy.  

J.K.: - Oczywiście. To jest dokładnie to, co ja czuję. Celem dla twórcy winna być prawda, która ma 

walor trwały, z tym, że sformułowałbym to nieco inaczej. Powiedziałbym mianowicie, że w procesie 

rzeczywistych poszukiwań twórczych, które wiodą artystę do prawdy, rodzi się nowe pojęcie piękna.  

E.Z.: - O jaką prawdę tu chodzi? Spróbujmy ją zdefiniować. Co artysta pragnie wyrazić poprzez 

swe dzieło?  



Załączniki 

159 
 

J.K.: - Prawda w sztuce wizualnej, w malarstwie czy rzeźbie, jest odczuwalna; ona nie jest czytana. 

I, tak jak się czyta myśl zawartą w książce. Możemy spotkać się z jakimś faktem artystycznym, który bę-

dzie dla nas czymś zupełnie nowym, i będziemy czuć jego wagę. Każdy obraz czy rzeźba żyje własnym 

życiem. I to jest odczuwalne dla ludzi, którzy niekoniecznie muszą być ekspertami w dziedzinie sztuki, 

wystarczy, że są otwarci. Każdy z nas ma moment fascynacji jakimś dziełem. Prawdziwe dzieło zaskakuje 

czymś, co trudno określić. Na dobrą sprawę dzieła sztuki nie można opowiedzieć. Każda taka próba musi 

okazać się zabiegiem płaskim, nie przystającym do emanującego z owego dzieła przekazu. Inaczej mó-

wiąc, dzieło należy kontemplować.  

Dowcipy w formie dialogu 

- Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym a zakładem fryzjerskim? 

- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej. 

Jasio dostał od cioci z zagranicy niezwykły upominek - aparat do wykrywania kłamstw. Nazajutrz 

wraca ze szkoły i od progu woła: 

- Dostałem piątkę z matmy! 

Aparat: 

- Piiip! 

Mama strofuje synka: 

- Nie kłam! Bierz przykład że mnie. Gdy chodziłam do szkoły, miałam same piątki! 

Aparat: 

- Piiip! 

Ojciec dodaje: 

- Bo wy macie teraz za dobrze i nie chce się wam uczyć. Gdy ja chodziłem do szkoły... 

Aparat: 

- Piiip!  

Hrabia z Janem pojechali na polowanie. Po drodze na rozgrzewkę wypili strzemiennego. Widzą je-

lenia. Hrabia wypalił i nie trafił. No to wypili jeszcze raz. Znów widzą jelenia. Hrabia znów wypalił i nie 

trafił. Znowu wypili. Jadą dalej i widzą jelenia. 

- Hrabio, może teraz ja spróbuję? 

- Dobrze Janie. Jan strzelił i jeleń padł. 

- Jak to zrobiłeś? 

- Trzeba celować w środek stada.  

- Cześć Rysiek. Wiesz co, nie chcę, żebyś do nas więcej przychodził. 

- Jak to, co się stało? 

- No nie, po prostu nie przychodź. 

- Ale co się stało? 

- Jak byłeś u nas ostatnio, to zginęło nam 150 złotych. 

- Chyba nie myślisz, że to ja? 

- No nie, pieniądze się znalazły, ale wiesz, niesmak pozostał.   
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Ad 6 

(Autor: Ar_haniolek – z netu „Metamorfoza) Siedzę nadal nieruchomo, wpatrując się usilnie w je-

den punkt mojej zielonej ściany. Nie potrafię zdobyć się nawet na najmniejszy ruch, a gdybym potrafił to 

prawdopodobnie i tak nie chciałbym tego uczynić. Wszystko bowiem co teraz się wydarzy może zatrzeć i 

tak już dość niejasne wspomnienie tego, co stało się dosłownie przed chwileczką. Nie jestem do końca 

pewien ile czasu to trwało, czy było widoczne dla wszystkich, a w końcu, czy było realne tak jak realnym 

nazwać mogę siebie, kartkę papieru, bądź kawałek suchego chleba leżący na parapecie. Jednak niezależ-

nie od tego, z pełną swobodą i pewnością stwierdzić mogę, że już nigdy nie będę takim, jakim byłem w 

dość nieodległej przeszłości.  

(Autor: cataris  – z netu „Spotkanie po latach I))Kiedy skończyła studia postanowiła pójść do pra-

cy. Chociaż na krótki okres czasu. Zatrudniono ją w jednym z lepszych liceów ogólnokształcących, gdzie 

musiała uczyć hałastrę rozpieszczonych nastolatków języka polskiego. Nie to, żeby wyżej wspomniana 

hałastra nie przejawiała chęci do nauki. Było wręcz przeciwnie. Każdy z nich, na kolejną lekcję, uczył się 

niesamowicie długo i systematycznie. Po jakimś czasie Wiktoria zorientowała się, że to wszystko powoli 

ją wykańcza. Że w gruncie rzeczy to ma dość Gdańska, dość uczniów. Doszła do wniosku, że pora wrócić 

do domu i tam rozpocząć swoje nowe życie, z czystą kartoteką. "Kuracja zapomnieniowa" dobiegła koń-

ca. Pełen sukces, niemalże stuprocentowy. 

(H. Sienkiewicz „Latarnik”) Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall, niedaleko Panamy, 

przepadł bez wieści. Ponieważ stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść 

nad sam brzeg skalistej wysepki, na której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan. Przypuszczenie to 

było tym prawdopodobniejsze, że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki stojącej w skalistym wrębie. 

Zawakowało tedy miejsce latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić, ponieważ latarnia niemałe 

ma znaczenie tak dla ruchu miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku do Panamy. Zatoka 

Moskitów obfituje w piaszczyste ławice i zaspy, między którymi droga nawet w dzień jest trudna, w nocy 

zaś, zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych podzwrotnikowym słońcem 

wodach prawie niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latar-

ni. 

(S. Żeromski „Przedwiośnie”) Nie chodzi tutaj - u kaduka! - o herb ani o szeregi przodków podgo-

lonych, z sarmackimi wąsami i przy karabelach - ani wydekoltowane prababki w fiokach. Ojciec i matka - 

otóż i cały rodowód, jak to jest u nas, w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności 

wzmianka o jednym dziadku, z musu notatka o jednym jedynym pradziadku. Chcemy uszanować nasy-

coną do pełna duchem i upodobaniem semickim awersję ludzi nowoczesnych do obciążania sobie pa-

mięci wiadomościami, w którym kościele czy na jakim cmentarzu dany dziadek spoczywa.  

Ad 7 

„Pluszowy niedźwiadek” 

Pewna starsza pani robiła w domu zabawki. Była bardzo samotna i dlatego w każdą ze swoich za-

bawek wkładała wiele pracy i serca. Jej zdolne ręce wyczarowywały najpiękniejsze lalki w całym mieście. 
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Wczoraj skończyła robić pluszowego niedźwiadka i miała go właśnie zanieść do sklepu. Nie lubiła rozsta-

wać się ze swoimi zabawkami ale musiała z czegoś żyć, a poza tym dzieci tak bardzo się z nich cieszyły... 

„Opowieści starego dębu” 

W wielkim lesie, na jednej z niezliczonych polan, rósł stary dąb. Nikt dokładnie nie wie ile miał lat. 

Szumiał swoimi liśćmi rozwieszonymi na potężnych gałęziach a gdy ktoś usnął w jego cieniu – opowiadał 

mu bajki. Jedne z czasów, gdy był jeszcze małym drzewkiem, inne z całego swojego długiego życia. Kie-

dyś i ja zasnąłem pod jego konarami a on opowiadał, opowiadał, opowiadał.... 

(Hans Christian Andersen „Królowa śniegu) Pewnego razu wieczorem Kaj już na wpół rozebrany 

wszedł na krzesło i wyjrzał przez okrągły otwór na zamarzniętej szybie. W powietrzu kołysało się mnó-

stwo płatków śniegu, a jeden bardzo duży uczepił się na brzegu skrzynki kwiatowej, zaczął rosnąć pręd-

ko, coraz większy, wyższy, aż stał się cudną panią w długiej białej szacie z cieniutkiego, przezroczystego 

muślinu, obsypanej milionami śnieżnych gwiazdek. 

(Legenda o Smoku Wawelskim według Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem) 

Był bowiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli cało-

żercą. Żarłoczności jego każdego tygodnia według wyliczenia dni należała się określona liczba bydła. 

Jeśliby go mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora pokarani utratą tyluż 

głów ludzkich. Kraka nie mogąc znieść tej klęski, jako że był względem ojczyzny tkliwszym synem niż 

ojcem względem synów, skrycie synów wezwawszy, przedstawił (im swój) zamiar, radę przedłożył. (...) 

Na to oni: Zaiste, można by nas uważać za zatrutych pasierbową nienawiścią gdybyś nam pożałował tak 

chlubnego zadania! Do ciebie należy władza rozkazywania, do nas - konieczność posłuchu. Gdy więc 

doświadczyli po wielokroć otwartej męskiej walki i daremnej najczęściej próby sił, zmuszeni zostali 

wreszcie uciec się do podstępu. Bowiem zamiast bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, 

wypchane zapaloną siarką. I skoro, połknął je z wielka łapczywością całożerca, zadusił się od buchających 

wewnątrz płomieni. 

  



Załączniki 

162 
 

Załącznik B 

Tabele jednostek alofonowych – spółgłoski 

p 

               przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ p przepływ programowe popularnym pawie 
0 p00 p01 p02 p03 p04 

sp. bezdź.  w przeszłość z postprocesorem specjalistycznych wspomagania 
1 p10 p11 p12 p13 p14 

sp. dźw. help Komptona współpracuje komputerowego komputer 
2 p20 p21 p22 p23 p24 

samogłoska galop skryptami oprogramowania popularnym Laponia 
3 p30 p31 p32 p33 p34 

 

b 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ b ———— brązowy bogaty bądź 
0 b00 b01 b02 b03 b04 

sp. bezdź. ———— ———— ———— ———— ———— 
1 b10 b11 b12 b13 b14 

sp. dźw. ———— ———— dwugarbny wbudowanych dzban 
2 b20 b21 b22 b23 b24 

samogłoska ———— ———— dobra matlaba obecnie 
3 b30 b31 b32 b33 b34 

 

f 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ f współpracuje fragmentów formalnymi funkcji 
0 f00 f01 f02 f03 f04 

sp. bezdź.   sfrunąć sfałszować tworzy 
1 f10 f11 f12 f13 f14 

sp. dźw. elf elfka  informacji interfejsu 
2 f20 f21 f22 f23 f24 

samogłoska zestaw połówka cofnąć lufa afera 
3 f30 f31 f32 f33 f34 

 

w 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ w ———— wbudowanych wykresów wymiar 
0 v00 v01 v02 v03 v04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 v10 v11 v12 v13 v14 

sp. dźw. ———— ———— zwrot najważniejsze zwanych 
2 v20 v21 v22 v23 v24 

samogłoska ———— ———— użytkownika programowe komputerowego 
3 v30 v31 v32 v33 v34 
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t 

               przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ t tworzy trochę teorii tak 
0 t00 t01 t02 t03 t04 

sp. bezdź. jest zpostprocesorem demonstracyjny projektowania specjalistycznych 
1 t10 t11 t12 t13 t14 

sp. dźw. hiacynt    interfejsu kultury 
2 t20 t21 t22 t23 t24 

samogłoska anawet matlaba matlab komputerowego zaletami 
3 t30 t31 t32 t33 t34 

 

d 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ d ———— dla demonstracyjny dobra 
0 d00 d01 d02 d03 d04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 d10 d11 d12 d13 d14 

sp. dźw. ———— ———— kołdra standardowych standardowych  
2 d20 d21 d22 d23 d24 

samogłoska ———— ———— źródłowego środowisko będących 
3 d30 d31 d32 d33 d34 

 

s 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ s sterowania smutnych sygnałów są 
0 s00 s01 s02 s03 s04 

sp. bezdź. tulboks wspomagania obsługujących Ksawery ksywa 
1 s10 s11 s12 s13 s14 

sp. dźw. wers   interfejsu rekursywny 
2 s20 s21 s22 s23 s24 

samogłoska wraz środowisko własnych wykresów postprocesorem 
3 s30 s31 s32 s33 s34 

 

z 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ z ———— zwanych zaletami zestaw 
0 z00 z01 z02 z03 z04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 z10 z11 z12 z13 z14 

sp. dźw. ———— ———— bzdura kobza łza 
2 z20 z21 z22 z23 z24 

samogłoska ———— ———— przyjaznym oaza brązowy 
3 z30 z31 z32 z33 z34 

 

c 

               przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ c ckliwy cmok cement cofnąć 
0 c00 c01 c02 c03 c04 

sp. bezdź.    miejsca chce 
1 c10 c11 c12 c13 c14 

sp. dźw. kwarc  chiromancja karcer przekształcając 
2 c20 c21 c22 c23 c24 

samogłoska powiedz  obecnie obsługujących procedur 
3 c30 c31 c32 c33 c34 
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Ď (dz) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ dz ———— dzban  dzyndzel 
0 Ď00 Ď01 Ď02 Ď03 Ď04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 Ď10 Ď11 Ď12 Ď13 Ď14 

sp. dźw. ———— ———— wdzwonić bardzo rdzawy 
2 Ď20 Ď21 Ď22 Ď23 Ď24 

samogłoska ———— ———— opędzlować nodze ugodzony 
3 Ď30 Ď31 Ď32 Ď33 Ď34 

 

š (sz) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ sz sztuka szmal szanować szybkość 
0 š00 š01 š02 š03 š04 

sp. bezdź. wieprz kształtowanie  przełomu przez 
1 š10 š11 š12 š13 š14 

sp. dźw.   spójrzmy rozszerzalność sfałszować 
2 š20 š21 š22 š23 š24 

samogłoska również przemieszczania wprzeszłość nasze naszego 
3 š30 š31 š32 š33 š34 

 

ż (ż, rz) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ż ———— żłobek życzenie życie 
0 ż00 ż01 ż02 ż03 ż04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 ż10 ż11 ż12 ż13 ż14 

sp. dźw. ———— ———— brzdąc spojrzeć przejrzystość 
2 ż20 ż21 ż22 ż23 ż24 

samogłoska ———— ———— najważniejsze użytkownika narzędziem 
3 ż30 ż31 ż32 ż33 ż34 

 

č (cz) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ cz czkawka czmychać czekolada część 
0 č00 č01 č02 č03 č04 

sp. bezdź. chaszcz uszczknąć  szczękają przemieszczania 
1 č10 č11 č12 č13 č14 

sp. dźw. karcz  karczma karcze dostarczanych 
2 č20 č21 č22 č23 č24 

samogłoska palacz bryczka numerycznych wymęczyć dołączania 
3 č30 č31 č32 č33 č34 

 

Đ (dż) 
                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ dż ———— dżdża  dżem 
0 Đ00 Đ01 Đ02 Đ03 Đ04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 Đ10 Đ11 Đ12 Đ13 Đ14 

sp. dźw. ———— ———— gwiżdżże kindżał dżdżu 
2 Đ20 Đ21 Đ22 Đ23 Đ24 

samogłoska ———— ———— radżdża  zadżumić 
3 Đ30 Đ31 Đ32 Đ33 Đ34 
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k 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ k kształtowanie klasa komputerowego kodu 
0 k00 k01 k02 k03 k04 

sp. bezdź. błysk skrzyczeć skryptami środowisko dodatkowym 
1 k10 k11 k12 k13 k14 

sp. dźw. kark   wielka tkać 
2 k20 k21 k22 k23 k24 

samogłoska tak projektowania wykresów jakość jakości 
3 k30 k31 k32 k33 k34 

 

g 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ g ———— graficznym gawędzić gapa 
0 g00 g01 g02 g03 g04 

sp. bezdź. ———— ————    
1 g10 g11 g12 g13 g14 

sp. dźw. ———— ———— zgryz algorytmy dźga 
2 g20 g21 g22 g23 g24 

samogłoska ———— ———— programowe komputerowego wspomagania 
3 g30 g31 g32 g33 g34 

 
h (ch, h) 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ h chcielibyśmy chrom charakter help 
0 h00 h01 h02 h03 h04 

sp. bezdź. zmierzch  pchła wypcham pchać 
1 h10 h11 h12 h13 h14 

sp. dźw. parch  warchlak warchoł  
2 h20 h21 h22 h23 h24 

samogłoska numerycznych jacht techniki trochę mechaty 
3 h30 h31 h32 h33 h34 

 

T (ti) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ————  tiara 
0 T00 T01 T02 T03 T04 

sp. bezdź. ———— ———— ———— kwestia kwestiami 
1 T10 T11 T12 T13 T14 

sp. dźw. ———— ———— ———— partiom partiami 
2 T20 T21 T22 T23 T24 

samogłoska ———— ———— ———— graffiti  
3 T30 T31 T32 T33 T34 

 

D (di) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— dialektem diabeł 
0 D00 D01 D02 D03 D04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 D10 D11 D12 D13 D14 

sp. dźw. ———— ———— ———— gwardia  
2 D20 D21 D22 D23 D24 

samogłoska ———— ———— ———— parodia  
3 D30 D31 D32 D33 D34 
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S (si) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ————  signal 
0 S00 S01 S02 S03 S04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 S10 S11 S12 S13 S14 

sp. dźw. ———— ———— ————   
2 20 S21 S22 S23 S24 

samogłoska ———— ———— ———— procesing  
3 30 S31 S32 S33 S34 

 
Z (zi) 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— z innymi  
0 Z00 Z01 Z02 Z03 Z04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 

sp. dźw. ———— ———— ————  Zanzibar 
2 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 

samogłoska ———— ———— ————   
3 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 

 

C (ci) 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ————  cirrus 
0 C00 C01 C02 C03 C04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 C10 C11 C12 C13 C14 

sp. dźw. ———— ———— ————   
2 C20 C21 C22 C23 C24 

samogłoska ———— ———— ————   
3 C30 C31 C32 C33 C34 

 

ś (ś, si) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ś świat  sianokos się 
0 ś00 ś01 ś02 ś03 ś04 

sp. bezdź. dokądś wściekły wślizg  psiego 
1 ś10 ś11 ś12 ś13 ś14 

sp. dźw. pierś pierścień  lśnić   
2 ś20 ś21 ś22 ś23 ś24 

samogłoska harnaś jakość chcielibyśmy osiem posiada 
3 ś30 ś31 ś32 ś33 ś34 

 

ź (ź, zi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ź  źródłowego zimorodek ziele 
0 ź00 ź01 ź02 ź03 ź04 

sp. bezdź. ————     
1 ź10 ź11 ź12 ź13 ź14 

sp. dźw. ————  bździ zziębnięty  
2 ź20 ź21 ź22 ź23 ź24 

samogłoska ———— bruźdź gnieździć mazia oziębły 
3 ź30 ź31 ź32 ź33 ź34 
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ć (ć, ci) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ć  ćma  cięgi 
0 ć00 ć01 ć02 ć03 ć04 

sp. bezdź. jakość   jakości wściubiać 
1 ć10 ć11 ć12 ć13 ć14 

sp. dźw. karć  karćmy  karciany 
2 ć20 ć21 ć22 ć23 ć24 

samogłoska bądź  lećmy pojęcia waciki 
3 ć30 ć31 ć32 ć33 ć34 

 

đ (dź, dzi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ————  dźwięki dziarskiego dziubek 
0 đ00 đ01 đ02 đ03 đ04 

sp. bezdź. ————     
1 đ10 đ11 đ12 đ13 đ14 

sp. dźw. ————   najbardziej prawdziwa 
2 đ20 đ21 đ22 đ23 đ24 

samogłoska ———— gędźb gędźba gawędzić narzędziami 
3 đ30 đ31 đ32 đ33 đ34 

 

K (ki) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— Kiejdany kiedy 
0 K00 K01 K02 K03 K04 

sp. bezdź. ———— ———— ———— środowiskiem dziarskiego 
1 K10 K11 K12 K13 K14 

sp. dźw. ———— ———— ————   
2 K20 K21 K22 K23 K24 

samogłoska ———— ———— ———— techniki  
3 K30 K31 K32 K33 K34 

 

G (gi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ————  gipiór 
0 G00 G01 G02 G03 G04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 G10 G11 G12 G13 G14 

sp. dźw. ———— ———— ————  zgiąć 
2 G20 G21 G22 G23 G24 

samogłoska ———— ———— ———— genealogia plagiaty 
3 G30 G31 G32 G33 G34 

 
H (chi, hi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— hieroglif hiacynt 
0 H00 H01 H02 H03 H04 

sp. bezdź. ———— ———— ————  schizma 
1 H10 H11 H12 H13 H14 

sp. dźw. ———— ———— ———— anarchia  
2 H20 H21 H22 H23 H24 

samogłoska ———— ———— ————   
3 H30 H31 H32 H33 H34 
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j 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ j   jakości jest 
0 j00 j01 j02 j03 j04 

sp. bezdź.    funkcji  
1 j10 j11 j12 j13 j14 

sp. dźw.    zjawiła objaśnia 
2 j20 j21 j22 j23 j24 

samogłoska najbardziej interfejsu najbardziej projektowania obsługujących 
3 j30 j31 j32 j33 j34 

 

P (pi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— pieniące piórnik 
0 P00 P01 P02 P03 P04 

sp. bezdź. ———— ———— ———— śpiewano spisek 
1 P10 P11 P12 P13 P14 

sp. dźw. ———— ———— ———— karpi  
2 P20 P21 P22 P23 P24 

samogłoska ———— ———— ———— zagapić ogłupianie 
3 P30 P31 P32 P33 P34 

 

B (bi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— białego Biawar 
0 B00 B01 B02 B03 B04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 B10 B11 B12 B13 B14 

sp. dźw. ———— ———— ———— garbi zbiory 
2 B20 B21 B22 B23 B24 

samogłoska ———— ———— ———— wściubiać obiektyw 
3 B30 B31 B32 B33 B34 

 
F (fi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— filatelista fiński 
0 F00 F01 F02 F03 F04 

sp. bezdź. ———— ———— ————  świat 
1 F10 F11 F12 F13 F14 

sp. dźw. ———— ———— ———— harfie  
2 F20 F21 F22 F23 F24 

samogłoska ———— ———— ———— kalafior graficznym 
3 F30 F31 F32 F33 F34 

 

W (wi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— wisielec wiele 
0 W00 W01 W02 W03 W04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 W10 W11 W12 W13 W14 

sp. dźw. ———— ———— ———— rozwijało dźwięki 
2 W20 W21 W22 W23 W24 

samogłoska ———— ———— ———— umożliwiającym środowisko 
3 W30 W31 W32 W33 W34 
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m 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ m mchu mrok matlaba matlab 
0 m00 m01 m02 m03 m04 

sp. bezdź. rytm   algorytmy smutnych 
1 m10 m11 m12 m13 m14 

sp. dźw. pokarm  zmrozić formalnymi fragmentów 
2 m20 m21 m22 m23 m24 

samogłoska popularnym komputerowego komnata  wspomagania programowe 
3 m30 m31 m32 m33 m34 

 

n 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ n   najbardziej nowym 
0 n00 n01 n02 n03 n04 

sp. bezdź. hafn czosnkach  numerycznych tnę 
1 n10 n11 n12 n13 n14 

sp. dźw.    popularnym sygnałów 
2 n20 n21 n22 n23 n24 

samogłoska stron interfejsu standartowych żony interpretowanymi 
3 n30 n31 n32 n33 n34 

 
l 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ l lśni lwia Laponia lećmy 
0 l00 l01 l02 l03 l04 

sp. bezdź. bicykl  cieplny matlab matlaba 
1 l10 l11 l12 l13 l14 

sp. dźw. Brajl   odlew dla 
2 l20 l21 l22 l23 l24 

samogłoska signal help rozszerzalność zaletami popularnym 
3 l30 l31 l32 l33 l34 

 

r 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ r  rwać rekursywny również 
0 r00 r01 r02 r03 r04 

sp. bezdź. akr krtań  środowisko program 
1 r10 r11 r12 r13 r14 

sp. dźw.   grdyka programowe grupy 
2 r20 r21 r22 r23 r24 

samogłoska procedur interfejsu najbardziej komputerowego numerycznych 
3 r30 r31 r32 r33 r34 

 

ł 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ł łkać łza łączony łania 
0 ł00 ł01 ł02 ł03 ł04 

sp. bezdź. zaniósł bezpłciowa  obsługujących układów 
1 ł10 ł11 ł12 ł13 ł14 

sp. dźw. zmarł   źródłowego własnych 
2 ł20 ł21 ł22 ł23 ł24 

samogłoska złamał współpracuje kołdra sygnałów odwoływać 
3 ł30 ł31 ł32 ł33 ł34 
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M (mi) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— miarowy miejsca 
0 m'00 m'01 m'02 m'03 m'04 

sp. bezdź. ———— ———— ————   
1 m'10 m'11 m'12 m'13 m'14 

sp. dźw. ———— ———— ———— zmieniła zmierzyć 
2 m'20 m'21 m'22 m'23 m'24 

samogłoska ———— ———— ———— podstawowymi zamiata 
3 m'30 m'31 m'32 m'33 m'34 

 
ń (ń, ni) 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ń   Niagara nieraz 
0 ń00 ń01 ń02 ń03 ń04 

sp. bezdź. Turośń   obecnie  
1 ń10 ń11 ń12 ń13 ń14 

sp. dźw. darń czerńca  również użytkownika 
2 ń20 ń21 ń22 ń23 ń24 

samogłoska popłyń niańka  wspomagania elektroniczna 
3 ń30 ń31 ń32 ń33 ń34 

 

R (ri) 

                przed 

po 
∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ———— riposta  
0 R00 R01 R02 R03 R04 

sp. bezdź. ———— ———— ————  patriota 
1 R10 R11 R12 R13 R14 

sp. dźw. ———— ———— ————  korrida 
2 R20 R21 R22 R23 R24 

samogłoska ———— ———— ———— teorii Ariadna 
3 R30 R31 R32 R33 R34 

 

L (li) 

                przed 
po 

∅∅∅∅ sp. bezdź. sp. dźw. sam. nieakc. sam. akcent. 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ———— ———— ————  liana 
0 L00 L01 L02 L03 L04 

sp. bezdź. ———— ———— ————  ckliwy 
1 L10 L11 L12 L13 L14 

sp. dźw. ———— ———— ———— umożliwiającym  
2 L20 L21 L22 L23 L24 

Samogłoska ———— ———— ———— juwenalia ulica 
3 L30 L31 L32 L33 L34 
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Tabele jednostek alofonowych – samogłoski 

  A0 

 
 

 

 

                przed 

po 
∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ a adres amper ani api 
00 A0000 A0001 A0002 A0003 A0004 

wargowe ba najbardziej  zaspawać projektowania pawie 

01 A0010 A0011 A0012 A0013 A0014 

tw. prz. i śr. ta rozszerzalność samym przetwarzania zaletami 

02 A0020 A0021 A0022 A0023 A0024 

tw. tylne ha bogaty gapa wspomagania zagapić 

03 A0030 A0031 A0032 A0033 A0034 

m ma matlab mapa mazia zamawiać 

04 A0040 A0041 A0042 A0043 A0044 

n na znacznie sygnałów naciąg nawiać 

05 A0050 A0051 A0052 A0053 A0054 

l dla popularnym matlaba kolanie kalafior 

06 A0060 A0061 A0062 A0063 A0064 

r kra pracy rama wyrazić procedurami 

07 A0070 A0071 A0072 A0073 A0074 

ł pchła układów okłamać odłazić odławia 

08 A0080 A0081 A0082 A0083 A0084 

j ja jakość rozwijało się objaśnia zjawia 

09 A0090 A0091 A0092 A0093 A0094 

miękkie sia posiada rozdziawa siania narzędziami 

10 A0100 A0101 A0102 A0103 A0104 

m. wargowe lwia świata Biawar ogłupianie kopiami 

11 A0110 A0111 A0112 A0113 A0114 

m’ mia miasta miała śmiać acetonemiami 

12 A0120 A0121 A0122 A0123 A0124 

n’ dnia gniada napomniawszy niańka ciemniami 

13 A0130 A0131 A0132 A0133 A0134 

r’ ria Ariadna Priam cezarianizm cykoriami 

14 A0140 A0141 A0142 A0143 A0144 

l’ lia liana choliambach aliasie abuliami 

15 A0150 A0151 A0152 A0153 A0154 

a  ałmaaccy saaba baasizm kakaami 

16 A0160 A0161 A0162 A0163 A0164 

u  aktualnie żuawy dualizm statuami 

17 A0170 A0171 A0172 A0173 A0174 

o, ą  oaza megawoltoamper kloaki balboami 

18 A0180 A0181 A0182 A0183 A0184 

e, ę  idealny areałach afterbeacie amenorrheami 

19 A0190 A0191 A0192 A0193 A0194 

y  antyatom antyapeks kyacie kyami 

20 A0200 A0201 A0202 A0203 A0204 

i  i adres i amper i ani i afiks 

21 A0210 A0211 A0212 A0213 A0214 
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  A1 

 
 

 

 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y               przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– algorytmy aparatu a jednak awionetka 
00 A1000 A1001 A1002 A1003 A1004 

wargowe –––––––– abadańscy gwałtownie waciki wabiący 

01 A1010 A1011 A1012 A1013 A1014 

tw. prz. i śr. –––––––– zaletami podstawowymi zaniosła zamiata 

02 A1020 A1021 A1022 A1023 A1024 

tw. tylne –––––––– kalafior gawędzić kadzidło gabinet 

03 A1030 A1031 A1032 A1033 A1034 

m –––––––– wspomagania małego rozmaite mafijny 

04 A1040 A1041 A1042 A1043 A1044 

n –––––––– narzędziem naprzykład najbardziej nabity 

05 A1050 A1051 A1052 A1053 A1054 

l –––––––– elastyczne Laponia plagiaty laminat 

06 A1060 A1061 A1062 A1063 A1064 

r –––––––– demonstracyjny programowe docierające grafiti 

07 A1070 A1071 A1072 A1073 A1074 

ł –––––––– łagodny łamany łasica łapiduch 

08 A1080 A1081 A1082 A1083 A1084 

j –––––––– jakości Jamajka specjalistycznych zjawiła 

09 A1090 A1091 A1092 A1093 A1094 

miękkie –––––––– sianokos ciamajda ciaśniejszy nieciapiąca 

10 A1100 A1101 A1102 A1103 A1104 

m. wargowe –––––––– piaskowy białego umożliwiającym pabiamidach 

11 A1110 A1111 A1112 A1113 A1114 

m’ –––––––– miarowy zrozumiałymi śmialiśmy się miawieła 

12 A1120 A1121 A1122 A1123 A1124 

n’ –––––––– Niagara czarniawego niańczenie beniamina 

13 A1130 A1131 A1132 A1133 A1134 

r’ –––––––– adriatycki imperiałami floriańskimi koriaminowa 

14 A1140 A1141 A1142 A1143 A1144 

l’ –––––––– mezaliansowy foliałowy bazylianina mezaliamina 

15 A1150 A1151 A1152 A1153 A1154 

a –––––––– alfaaktywna primaaprilisowa baasizmach na aninie 

16 A1160 A1161 A1162 A1163 A1164 

u –––––––– ewakuacyjny uabstrakcyjnić dualistyczny dwuamina 

17 A1170 A1171 A1172 A1173 A1174 

o, ą –––––––– acetyloaceton afroamerykańscy dwumetyloanilin autoafirmacja 

18 A1180 A1181 A1182 A1183 A1184 

e, ę –––––––– genealogia areałami borneańskiego nieabidżańscy 

19 A1190 A1191 A1192 A1193 A1194 

y –––––––– antyakustyczna antyaborcja antyaidsowa hydroksyamina 

20 A1200 A1201 A1202 A1203 A1204 

i –––––––– i administracyjny i aparatu i agila i awionetka 

21 A1210 A1211 A1212 A1213 A1214 
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A2 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

00 A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 

wargowe matlaba Biawar powab odwoływać –––––––– 

01 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 

tw. prz. i śr. posiada nietakt zestaw posadź –––––––– 

02 A2020 A2021 A2022 A2023 A2024 

tw. tylne użytkownika autokar wypcham okadź –––––––– 

03 A2030 A2031 A2032 A2033 A2034 

m rama w ramach złamał okłamać –––––––– 

04 A2040 A2041 A2042 A2043 A2044 

n można signal konam Harnaś –––––––– 

05 A2050 A2051 A2052 A2053 A2054 

l gala palacz matlab wylać –––––––– 

06 A2060 A2061 A2062 A2063 A2064 

r dobra oraz program poradź –––––––– 

07 A2070 A2071 A2072 A2073 A2074 

ł zmieniła na przykład okłam ugładź –––––––– 

08 A2080 A2081 A2082 A2083 A2084 

j rewolucja stojak upajam upajać –––––––– 

09 A2090 A2091 A2092 A2093 A2094 

miękkie pojęcia pojęciach wysiał zasiać –––––––– 

10 A2100 A2101 A2102 A2103 A2104 

m. wargowe umożliwia zawias namawiam zamawiać –––––––– 

11 A2110 A2111 A2112 A2113 A2114 

m’ acetonemia wymiar zrozumiał dokarmiać –––––––– 

12 A2120 A2121 A2122 A2123 A2124 

n’ wspomagania rozwiązaniach wiązaniam wiązaniaś –––––––– 

13 A2130 A2131 A2132 A2133 A2134 

r’ bateria parias materiał ariaństw –––––––– 

14 A2140 A2141 A2142 A2143 A2144 

l’ juwenalia Maksymilian amaliam amaliaś –––––––– 

15 A2150 A2151 A2152 A2153 A2154 

a     –––––––– 

16 A2160 A2161 A2162 A2163 A2164 

u   żuaw  –––––––– 

17 A2170 A2171 A2172 A2173 A2174 

o, ą     –––––––– 

18 A2180 A2181 A2182 A2183 A2184 

e, ę     –––––––– 

19 A2190 A2191 A2192 A2193 A2194 

y     –––––––– 

20 A2200 A2201 A2202 A2203 A2204 

i     –––––––– 

21 A2210 A2211 A2212 A2213 A2214 
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 E0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ e elf Ewa Egipt Emil 

00 E0000 E0001 E0002 E0003 E0004 

wargowe fe obecnie na pewno interfejsu pewien 

01 E0010 E0011 E0012 E0013 E0014 

tw. prz. i śr. że procedur demo poleceniem debil 

02 E0020 E0021 E0022 E0023 E0024 

tw. tylne he help hełm Kenia kefir 

03 E0030 E0031 E0032 E0033 E0034 

m me fragmentów mewa Amelia mewi 

04 E0040 E0041 E0042 E0043 E0044 

n cne zintegrowanego Neptun w internecie benefis 

05 E0050 E0051 E0052 E0053 E0054 

l źle polega lewa lećmy lepić 

06 E0060 E0061 E0062 E0063 E0064 

r żre wykresów rewanż relikt rewia 

07 E0070 E0071 E0072 E0073 E0074 

ł złe małego Łeba płeć łebian 

08 E0080 E0081 E0082 E0083 E0084 

j zje a jednak jem zjeść dojebią 

09 E0090 E0091 E0092 E0093 E0094 

miękkie bzie psiego cieplny siedział ziemi 

10 E0100 E0101 E0102 E0103 E0104 

m. wargowe wie wiele powiewa bielić dośpiewie 

11 E0110 E0111 E0112 E0113 E0114 

m’ dmie imiesłów miewać miejsca  

12 E0120 E0121 E0122 E0123 E0124 

n’ mnie nieraz niebo najważniejsze oniemieć 

13 E0130 E0131 E0132 E0133 E0134 

r’  bariera brief arieli bakteriemia 

14 E0140 E0141 E0142 E0143 E0144 

l’  poliester    

15 E0150 E0151 E0152 E0153 E0154 

a  aerob a Ewa a Egipt a Emil 

16 E0160 E0161 E0162 E0163 E0164 

u  u elfa u Ewy aminotoluenie  

17 E0170 E0171 E0172 E0173 E0174 

o, ą  koenzym floemach aloesie floemie 

18 E0180 E0181 E0182 E0183 E0184 

e, ę  peerel  bleedzie  

19 E0190 E0191 E0192 E0193 E0194 

y  antyenzym    

20 E0200 E0201 E0202 E0203 E0204 

i  i elf i Ewa i Egipt i Emil 

21 E0210 E0211 E0212 E0213 E0214 
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E1 

 
 

 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– elastyczne epoka Eliza emisja 
00 E1000 E1001 E1002 E1003 E1004 

wargowe –––––––– specjalistycznych alweograf beziki feminizm 

01 E1010 E1011 E1012 E1013 E1014 

tw. prz. i śr. –––––––– komputerowego teorii przejrzystość przemieszczania 

02 E1020 E1021 E1022 E1023 E1024 

tw. tylne –––––––– genealogia kempingowy Kenijczyk kefirowy 

03 E1030 E1031 E1032 E1033 E1034 

m –––––––– numerycznych meblowy melisa chameficie 

04 E1040 E1041 E1042 E1043 E1044 

n –––––––– genealogia newralgiczny panegiryk anemiczny 

05 E1050 E1051 E1052 E1053 E1054 

l –––––––– zaletami elementem lecimy plemienny 

06 E1060 E1061 E1062 E1063 E1064 

r –––––––– interpretowanymi rewolucja adresikach rewizja 

07 E1070 E1071 E1072 E1073 E1074 

ł –––––––– łezkami chłeptali łekieński łebianach 

08 E1080 E1081 E1082 E1083 E1084 

j –––––––– projektowania najemcami jelitami jemioła 

09 E1090 E1091 E1092 E1093 E1094 

miękkie –––––––– docierające aerosiewami w dziedzinie dziewięciu 

10 E1100 E1101 E1102 E1103 E1104 

m. wargowe –––––––– piechota śpiewajcie pieniące  

11 E1110 E1111 E1112 E1113 E1114 

m’ –––––––– przemieszczania zdumiewają zmieniła  

12 E1120 E1121 E1122 E1123 E1124 

n’ –––––––– w niektórych niepokojących  niebiosa 

13 E1130 E1131 E1132 E1133 E1134 

r’ –––––––– orientalny briefami korienizacja bakteriemiami 

14 E1140 E1141 E1142 E1143 E1144 

l’ ––––––––     

15 E1150 E1151 E1152 E1153 E1154 

a –––––––– aerobik a epoka a Eliza a emisja 

16 E1160 E1161 E1162 E1163 E1164 

u –––––––– uelastycznić u epoki u Elizy u emisji 

17 E1170 E1171 E1172 E1173 E1174 

o, ą –––––––– koegzystencja aeroembolizm  autoemisja 

18 E1180 E1181 E1182 E1183 E1184 

e, ę –––––––– deeletryzacja adeemowscy feeriami  

19 E1190 E1191 E1192 E1193 E1194 

y –––––––– antyedukacja antyemocjonalna   

20 E1200 E1201 E1202 E1203 E1204 

i –––––––– i elastyczne i epoka i Eliza i emisja 

21 E1210 E1211 E1212 E1213 E1214 
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 E2 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 E2000 E2001 E2002 E2003 E2004 

wargowe programowe nawet z matlabem kapeć  

01 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 

tw. prz. i śr. najważniejsze ośrodek interfejsem spojrzeć  

02 E2020 E2021 E2022 E2023 E2024 

tw. tylne karaoke poker  bakchej  

03 E2030 E2031 E2032 E2033 E2034 

m akme cement ameb ósmej  

04 E2040 E2041 E2042 E2043 E2044 

n elastyczne abakanek izonef zdolnej  

05 E2050 E2051 E2052 E2053 E2054 

l wiele wisielec odlew zaboleć  

06 E2060 E2061 E2062 E2063 E2064 

r które adres z postprocesorem dobrej  

07 E2070 E2071 E2072 E2073 E2074 

ł odległe stołek jadłem wziąłeś  

08 E2080 E2081 E2082 E2083 E2084 

j współpracuje wojen podjem zajedź  

09 E2090 E2091 E2092 E2093 E2094 

miękkie życie przecież narzędziem najbardziej  

10 E2100 E2101 E2102 E2103 E2104 

m. wargowe pawie powiedz powiew zawieź  

11 E2110 E2111 E2112 E2113 E2114 

m’ poziomie dalekomierz bezformiem płomień  

12 E2120 E2121 E2122 E2123 E2124 

n’ obecnie również poleceniem żyźniej  

13 E2130 E2131 E2132 E2133 E2134 

r’ baterie orient triem   

14 E2140 E2141 E2142 E2143 E2144 

l’ kanalie     

15 E2150 E2151 E2152 E2153 E2154 

a      

16 E2160 E2161 E2162 E2163 E2164 

u      

17 E2170 E2171 E2172 E2173 E2174 

o, ą      

18 E2180 E2181 E2182 E2183 E2184 

e, ę      

19 E2190 E2191 E2192 E2193 E2194 

y      

20 E2200 E2201 E2202 E2203 E2204 

i      

21 E2210 E2211 E2212 E2213 E2214 
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 O0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ o oraz om oni opiec 
00 O0000 O0001 O0002 O0003 O0004 

wargowe po w sposób powab możliwości powiedz 

01 O0010 O0011 O0012 O0013 O0014 

tw. prz. i śr. to z postprocesorem dobra choć sofie 

02 O0020 O0021 O0022 O0023 O0024 

tw. tylne go kodu kopniak jakości kopia 

03 O0030 O0031 O0032 O0033 O0034 

m ćmo programowe domowy Mońki mowie 

04 O0040 O0041 O0042 O0043 O0044 

n no sianokos nowym nosi nowiu 

05 O0050 O0051 O0052 O0053 O0054 

l  genealogia lombard locie globie 

06 O0060 O0061 O0062 O0063 O0064 

r gro program miarowy zmrozić aerobik 

07 O0070 O0071 O0072 O0073 O0074 

ł zło założyć z przełomu głodzi abecadłowi 

08 O0080 O0081 O0082 O0083 O0084 

j jo kojota bojowe joński sojowi 

09 O0090 O0091 O0092 O0093 O0094 

miękkie kio kościotrup zadziobać  poziomie 

10 O0100 O0101 O0102 O0103 O0104 

m. wargowe wio zbiory popioły wiośnie jastrzębiowi 

11 O0110 O0111 O0112 O0113 O0114 

m’  miotła jemioła miodzik premiowi 

12 O0120 O0121 O0122 O0123 O0124 

n’  zaniosła kamieniołom senioria ciśnieniomierz 

13 O0130 O0131 O0132 O0133 O0134 

r’ brio kuriozum wariować apriori aczariowie 

14 O0140 O0141 O0142 O0143 O0144 

l’  Eliota foliować  chemikaliowiec 

15 O0150 O0151 O0152 O0153 O0154 

a  aorta kakaowy naoliw haomie 

16 O0160 O0161 O0162 O0163 O0164 

u  fluorem ewakuować stuoki  

17 O0170 O0171 O0172 O0173 O0174 

o, ą  modrooka mikroobraz ciemnooki wielkoobiekt 

18 O0180 O0181 O0182 O0183 O0184 

e, ę  Leona ideowy teorii bezideowi 

19 O0190 O0191 O0192 O0193 O0194 

y  dyonach antyofert przyodziać  

20 O0200 O0201 O0202 O0203 O0204 

i  i okaz i om i oni i opiec 

21 O0210 O0211 O0212 O0213 O0214 
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O1 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– odwoływać obecnie ośrodek  
00 O1000 O1001 O1002 O1003 O1004 

wargowe –––––––– podstawowymi popularnym pojęcia powiewa 

01 O1010 O1011 O1012 O1013 O1014 

tw. prz. i śr. –––––––– dodany projektowania docierające środowisko 

02 O1020 O1021 O1022 O1023 O1024 

tw. tylne –––––––– algorytmy komputerowego kojota kominiarz 

03 O1030 O1031 O1032 O1033 O1034 

m –––––––– demonstracyjny oprogramowania admonicja akrotomofilia 

04 O1040 O1041 O1042 O1043 O1044 

n –––––––– różnorodność abdominoplasty absolutnościami nowina 

05 O1050 O1051 O1052 O1053 O1054 

l –––––––– acetyloaceton acetylooctowa abiologiami alkoholomierza 

06 O1060 O1061 O1062 O1063 O1064 

r –––––––– środowisko komputerowego projektowania acheiropicie 

07 O1070 O1071 O1072 O1073 O1074 

ł –––––––– łodyga źródłowego całościami bałtosłowiańscy 

08 O1080 O1081 O1082 O1083 O1084 

j –––––––– Jonasza chronoaksjometru cizjojanus asfiksjofilia 

09 O1090 O1091 O1092 O1093 O1094 

miękkie –––––––– maciorami  amfiktioniami audiofila 

10 O1100 O1101 O1102 O1103 O1104 

m. wargowe –––––––– awionetka ambiofonia krwiopijca biofilia 

11 O1110 O1111 O1112 O1113 O1114 

m’ –––––––– aktomiozyna akademiowego  ośmiopiętrowy 

12 O1120 O1121 O1122 O1123 O1124 

n’ ––––––––  akompaniowali   

13 O1130 O1131 O1132 O1133 O1134 

r’ –––––––– priorytet bakteriobójczy bakterioidami scenariopisarz 

14 O1140 O1141 O1142 O1143 O1144 

l’ –––––––– biblioteka    

15 O1150 O1151 O1152 O1153 O1154 

a –––––––– a odwołanie zaopatrzyć paraolimpiada  

16 O1160 O1161 O1162 O1163 O1164 

u –––––––– uogólnić destruowali dwuokienny kuomintang 

17 O1170 O1171 O1172 O1173 O1174 

o, ą –––––––– kooperacja euroobligacje zoofilia poobiedni 

18 O1180 O1181 O1182 O1183 O1184 

e, ę –––––––– aeolipil antyneoplaston akordeonikach aerogeofizyczna 

19 O1190 O1191 O1192 O1193 O1194 

y –––––––– wyodrębnić wyobraźnia  przyobiecać 

20 O1200 O1201 O1202 O1203 O1204 

i –––––––– i odwołanie i obecnie i ośrodek  

21 O1210 O1211 O1212 O1213 O1214 
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 O2 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 O2000 O2001 O2002 O2003 O2004 

wargowe tempo tulboks pompom anonimowość  

01 O2010 O2011 O2012 O2013 O2014 

tw. prz. i śr. bardzo potok zatop przejrzystość  

02 O2020 O2021 O2022 O2023 O2024 

tw. tylne środowisko sianokos zakop jakość  

03 O2030 O2031 O2032 O2033 O2034 

m demo pomoc rolmops wiadomość  

04 O2040 O2041 O2042 O2043 O2044 

n na pewno listonosz drużynom rozszerzalność  

05 O2050 O2051 O2052 O2053 O2054 

l polo kolos galop oblodź  

06 O2060 O2061 O2062 O2063 O2064 

r jądro tarot syrop zaproś  

07 O2070 O2071 O2072 O2073 O2074 

ł kadzidło ukłon kozłom przeszłość  

08 O2080 O2081 O2082 O2083 O2084 

j jajo kojot partiom kujoństw  

09 O2090 O2091 O2092 O2093 O2094 

miękkie dziadzio bucior ludziom wyzioń  

10 O2100 O2101 O2102 O2103 O2104 

m. wargowe głupio kalafior żywioł czempioństw  

11 O2110 O2111 O2112 O2113 O2114 

m’ akademio namiot anemiom   

12 O2120 O2121 O2122 O2123 O2124 

n’ Henio senior anioł pośledniość  

13 O2130 O2131 O2132 O2133 O2134 

r’ impresario embrion absolutoriom   

14 O2140 O2141 O2142 O2143 O2144 

l’  Helios    

15 O2150 O2151 O2152 O2153 O2154 

a   kakaom   

16 O2160 O2161 O2162 O2163 O2164 

u      

17 O2170 O2171 O2172 O2173 O2174 

o, ą zoo     

18 O2180 O2181 O2182 O2183 O2184 

e, ę  neon    

19 O2190 O2191 O2192 O2193 O2194 

y  wyostrz    

20 O2200 O2201 O2202 O2203 O2204 

i      

21 O2210 O2211 O2212 O2213 O2214 
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 U0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ u ugładź ułam uśpić upiór 
00 U0000 U0001 U0002 U0003 U0004 

wargowe lwu zapukać półka spójrzmy pupil 

01 U0010 U0011 U0012 U0013 U0014 

tw. prz. i śr. stu które zadumać współpracuje zadżumić 

02 U0020 U0021 U0022 U0023 U0024 

tw. tylne chu pokuta kupa guzik gubić 

03 U0030 U0031 U0032 U0033 U0034 

m mu smutnych muł musieć pomówić 

04 U0040 U0041 U0042 U0043 U0044 

n snu nuta numer zanudzić Nubia 

05 U0050 U0051 U0052 U0053 U0054 

l lu rewolucja lupa ludziom  

06 U0060 U0061 U0062 U0063 U0064 

r bru z różnych grupy zdrój rupieć 

07 U0070 U0071 U0072 U0073 U0074 

ł złu obłuda połówka ukłucie arcygłupi 

08 U0080 U0081 U0082 U0083 U0084 

j ju pojutrze bojówka podjudzić gnojówie 

09 U0090 U0091 U0092 U0093 U0094 

miękkie bździu dziura dzióbek siusiać wściubiać 

10 U0100 U0101 U0102 U0103 U0104 

m. wargowe fiu piórnik amfiuma biuście amfiumie 

11 U0110 U0111 U0112 U0113 U0114 

m’  miód    

12 U0120 U0121 U0122 U0123 U0124 

n’      

13 U0130 U0131 U0132 U0133 U0134 

r’  abecedariusza  bakteriuria  

14 U0140 U0141 U0142 U0143 U0144 

l’      

15 U0150 U0151 U0152 U0153 U0154 

a  a ukłon a uwaga nauki a upiór 

16 U0160 U0161 U0162 U0163 U0164 

u  dwuucha duumwir destruują  

17 U0170 U0171 U0172 U0173 U0174 

o, ą  drobnoustrój    

18 U0180 U0181 U0182 U0183 U0184 

e, ę  aleuccy ceówce aleukia  

19 U0190 U0191 U0192 U0193 U0194 

y      

20 U0200 U0201 U0202 U0203 U0204 

i  i ukłon i uwaga i uśpić i upiór 

21 U0210 U0211 U0212 U0213 U0214 
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U1 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– układów umożliwiającym ulica upiorny 
00 U1000 U1001 U1002 U1003 U1004 

wargowe –––––––– popularnym współpracuje puściła pupilek 

01 U1010 U1011 U1012 U1013 U1014 

tw. prz. i śr. –––––––– procedurami zubażać tulipan szumieli 

02 U1020 U1021 U1022 U1023 U1024 

tw. tylne –––––––– rekursywny kuferek obsługujących arcybiskupiego 

03 U1030 U1031 U1032 U1033 U1034 

m –––––––– muskuły formułowanie komunikatów bezzamówieniowa 

04 U1040 U1041 U1042 U1043 U1044 

n –––––––– nudności numerycznych nuciliśmy numibijski 

05 U1050 U1051 U1052 U1053 U1054 

l –––––––– lunapark lufciki celujący lubieżnik 

06 U1060 U1061 U1062 U1063 U1064 

r –––––––– drukowanie równego manewrujący rubikon 

07 U1070 U1071 U1072 U1073 U1074 

ł –––––––– obsługujących żłóbkami łupina ogłupianie 

08 U1080 U1081 U1082 U1083 U1084 

j –––––––– judaizm juwenalia wojujący jubiler 

09 U1090 U1091 U1092 U1093 U1094 

miękkie –––––––– dziurami ciupaga  ciupiąca 

10 U1100 U1101 U1102 U1103 U1104 

m. wargowe –––––––– biuletyn amfiumami biuściasta  

11 U1110 U1111 U1112 U1113 U1114 

m’ –––––––– demiurgami    

12 U1120 U1121 U1122 U1123 U1124 

n’ ––––––––   akompaniująca  

13 U1130 U1131 U1132 U1133 U1134 

r’ –––––––– abecedariuszami  bakteriuriami  

14 U1140 U1141 U1142 U1143 U1144 

l’ ––––––––     

15 U1150 U1151 U1152 U1153 U1154 

a –––––––– autokar a umożliwić a ulica a upiorny 

16 U1160 U1161 U1162 U1163 U1164 

u –––––––– dwuuchego duumwira destruująca  

17 U1170 U1171 U1172 U1173 U1174 

o, ą –––––––– drobnoustroje    

18 U1180 U1181 U1182 U1183 U1184 

e, ę –––––––– Europa aneuploid aleukiami eubiotyce 

19 U1190 U1191 U1192 U1193 U1194 

y –––––––– antyurbanista    

20 U1200 U1201 U1202 U1203 U1204 

i –––––––– i układów i umożliwić i ulica i upiorny 

21 U1210 U1211 U1212 U1213 U1214 
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 U2 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 U2000 U2001 U2002 U2003 U2004 

wargowe aberroskopu powód zespół napój  

01 U2010 U2011 U2012 U2013 U2014 

tw. prz. i śr. interfejsu procedur układów uduś  

02 U2020 U2021 U2022 U2023 U2024 

tw. tylne oku sekund plików abstrahuj  

03 U2030 U2031 U2032 U2033 U2034 

m systemu marmur zamów zasmuć  

04 U2040 U2041 U2042 U2043 U2044 

n oknu plenum magnum planuj  

05 U2050 U2051 U2052 U2053 U2054 

l holu fallus szalup pomaluj  

06 U2060 U2061 U2062 U2063 U2064 

r koloru cirrus kościotrup powróć  

07 U2070 U2071 U2072 U2073 U2074 

ł wału całun sygnałów ukłuć  

08 U2080 U2081 U2082 U2083 U2084 

j raju hospicjum pokojów podjudź  

09 U2090 U2091 U2092 U2093 U2094 

miękkie mamusiu   sędziuj  

10 U2100 U2101 U2102 U2103 U2104 

m. wargowe pogotowiu gipiur opium cietrzewiu cię  

11 U2110 U2111 U2112 U2113 U2114 

m’ ośmiu demiurg epitalamiów   

12 U2120 U2121 U2122 U2123 U2124 

n’ całowaniu zaniósł    

13 U2130 U2131 U2132 U2133 U2134 

r’ triu akwarium kryterium ekspatriuj  

14 U2140 U2141 U2142 U2143 U2144 

l’ poliu     

15 U2150 U2151 U2152 U2153 U2154 

a  kaucja  aucie  

16 U2160 U2161 U2162 U2163 U2164 

u      

17 U2170 U2171 U2172 U2173 U2174 

o, ą      

18 U2180 U2181 U2182 U2183 U2184 

e, ę      

19 U2190 U2191 U2192 U2193 U2194 

y      

20 U2200 U2201 U2202 U2203 U2204 

i      

21 U2210 U2211 U2212 U2213 U2214 
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Y0 

 
 

 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ y –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

00 Y0000 Y0001 Y0002 Y0003 Y0004 

wargowe wy wylać wypcham  podstawowymi 

01 Y0010 Y0011 Y0012 Y0013 Y0014 

tw. prz. i śr. ty przejrzystość rekursywny demonstracyjny strzelającymi 

02 Y0020 Y0021 Y0022 Y0023 Y0024 

tw. tylne mchy acetaldehydach aerenchyma acetaldehydzie aerenchymie 

03 Y0030 Y0031 Y0032 Y0033 Y0034 

m my czmychać  obmyję chromymi 

04 Y0040 Y0041 Y0042 Y0043 Y0044 

n chny antymonylach cnym butersznycie interpretowanymi 

05 Y0050 Y0051 Y0052 Y0053 Y0054 

l ly   lysis  

06 Y0060 Y0061 Y0062 Y0063 Y0064 

r bry numerycznych antananarywce abderyci adrymin 

07 Y0070 Y0071 Y0072 Y0073 Y0074 

ł zły połykać odwoływać wyłysieć arcymiłymi 

08 Y0080 Y0081 Y0082 Y0083 Y0084 

j –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

09 Y0090 Y0091 Y0092 Y0093 Y0094 

miękkie –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

10 Y0100 Y0101 Y0102 Y0103 Y0104 

m. wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

11 Y0110 Y0111 Y0112 Y0113 Y0114 

m’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

12 Y0120 Y0121 Y0122 Y0123 Y0124 

n’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

13 Y0130 Y0131 Y0132 Y0133 Y0134 

r’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

14 Y0140 Y0141 Y0142 Y0143 Y0144 

l’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

15 Y0150 Y0151 Y0152 Y0153 Y0154 

a –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

16 Y0160 Y0161 Y0162 Y0163 Y0164 

u –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

17 Y0170 Y0171 Y0172 Y0173 Y0174 

o, ą –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

18 Y0180 Y0181 Y0182 Y0183 Y0184 

e, ę –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

19 Y0190 Y0191 Y0192 Y0193 Y0194 

y –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

20 Y0200 Y0201 Y0202 Y0203 Y0204 

i –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

21 Y0210 Y0211 Y0212 Y0213 Y0214 
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 Y1 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Y1000 Y1001 Y1002 Y1003 Y1004 

wargowe –––––––– wykresów wyłysieć chłopysiami bezwymiarowa 

01 Y1010 Y1011 Y1012 Y1013 Y1014 

tw. prz. i śr. –––––––– użytkownika cudzożywności przyjaznym absztyfikanci 

02 Y1020 Y1021 Y1022 Y1023 Y1024 

tw. tylne –––––––– acetaldehydami aerenchymami androgyniami chybiacie 

03 Y1030 Y1031 Y1032 Y1033 Y1034 

m –––––––– przemysłowy domniemywacie automyjniami  

04 Y1040 Y1041 Y1042 Y1043 Y1044 

n –––––––– antymonylami dokonywacie   

05 Y1050 Y1051 Y1052 Y1053 Y1054 

l ––––––––    kelyficie 

06 Y1060 Y1061 Y1062 Y1063 Y1064 

r –––––––– abderyckiego skryptami absolutoryjnego adrymina 

07 Y1070 Y1071 Y1072 Y1073 Y1074 

ł –––––––– chłystkami chmieliłybyście łysiała gołymińscy 

08 Y1080 Y1081 Y1082 Y1083 Y1084 

j –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

09 Y1090 Y1091 Y1092 Y1093 Y1094 

miękkie –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

10 Y1100 Y1101 Y1102 Y1103 Y1104 

m. wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

11 Y1110 Y1111 Y1112 Y1113 Y1114 

m’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

12 Y1120 Y1121 Y1122 Y1123 Y1124 

n’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

13 Y1130 Y1131 Y1132 Y1133 Y1134 

r’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

14 Y1140 Y1141 Y1142 Y1143 Y1144 

l’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

15 Y1150 Y1151 Y1152 Y1153 Y1154 

a –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

16 Y1160 Y1161 Y1162 Y1163 Y1164 

u –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

17 Y1170 Y1171 Y1172 Y1173 Y1174 

o, ą –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

18 Y1180 Y1181 Y1182 Y1183 Y1184 

e, ę –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

19 Y1190 Y1191 Y1192 Y1193 Y1194 

y –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

20 Y1200 Y1201 Y1202 Y1203 Y1204 

i –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

21 Y1210 Y1211 Y1212 Y1213 Y1214 

 



Załączniki 

185 
 

Y2 

 
 

 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

00 Y2000 Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 

wargowe grupy standardowych nowym gdybyś  

01 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 

tw. prz. i śr. pracy obsługujących umożliwiającym Gabryś  

02 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 

tw. tylne błahy acetaldehyd aerenchym łochyń  

03 Y2030 Y2031 Y2032 Y2033 Y2034 

m algorytmy samych samym   

04 Y2040 Y2041 Y2042 Y2043 Y2044 

n demonstracyjny numerycznych popularnym   

05 Y2050 Y2051 Y2052 Y2053 Y2054 

l chantilly     

06 Y2060 Y2061 Y2062 Y2063 Y2064 

r kultury niektórych apokryf acetabularyj  

07 Y2070 Y2071 Y2072 Y2073 Y2074 

ł podły przełyk przepływ popłyń  

08 Y2080 Y2081 Y2082 Y2083 Y2084 

j –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

09 Y2090 Y2091 Y2092 Y2093 Y2094 

miękkie –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

10 Y2100 Y2101 Y2102 Y2103 Y2104 

m. wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

11 Y2110 Y2111 Y2112 Y2113 Y2114 

m’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

12 Y2120 Y2121 Y2122 Y2123 Y2124 

n’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

13 Y2130 Y2131 Y2132 Y2133 Y2134 

r’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

14 Y2140 Y2141 Y2142 Y2143 Y2144 

l’ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

15 Y2150 Y2151 Y2152 Y2153 Y2154 

a –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

16 Y2160 Y2161 Y2162 Y2163 Y2164 

u –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

17 Y2170 Y2171 Y2172 Y2173 Y2174 

o, ą –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

18 Y2180 Y2181 Y2182 Y2183 Y2184 

e, ę –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

19 Y2190 Y2191 Y2192 Y2193 Y2194 

y –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

20 Y2200 Y2201 Y2202 Y2203 Y2204 

i –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

21 Y2210 Y2211 Y2212 Y2213 Y2214 

 



Załączniki 
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 I0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ i ich imbryk iść ibis 

00 I0000 I0001 I0002 I0003 I0004 

wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

01 I0010 I0011 I0012 I0013 I0014 

tw. prz. i śr. –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

02 I0020 I0021 I0022 I0023 I0024 

tw. tylne –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

03 I0030 I0031 I0032 I0033 I0034 

m –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

04 I0040 I0041 I0042 I0043 I0044 

n –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

05 I0050 I0051 I0052 I0053 I0054 

l –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

06 I0060 I0061 I0062 I0063 I0064 

r –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

07 I0070 I0071 I0072 I0073 I0074 

ł –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

08 I0080 I0081 I0082 I0083 I0084 

j  jidysz  jigi jiwie 

09 I0090 I0091 I0092 I0093 I0094 

miękkie bździ signal prawdziwa w dziedzinie gipiur 

10 I0100 I0101 I0102 I0103 I0104 

m. wargowe drzwi środowisko zawiła fiński amfibia 

11 I0110 I0111 I0112 I0113 I0114 

m’ mi laminat miłość kominiarz Namibia 

12 I0120 I0121 I0122 I0123 I0124 

n’  użytkownika w nim  z nimi 

13 I0130 I0131 I0132 I0133 I0134 

r’  drink karibu amricie  

14 I0140 I0141 I0142 I0143 I0144 

l’  plików ckliwy liść umożliwia 

15 I0150 I0151 I0152 I0153 I0154 

a  rozmaite naiwność a iść a ibis 

16 I0160 I0161 I0162 I0163 I0164 

u  luidor  uiścić  

17 I0170 I0171 I0172 I0173 I0174 

o, ą  choinka spoiwo   

18 I0180 I0181 I0182 I0183 I0184 

e, ę  ateista    

19 I0190 I0191 I0192 I0193 I0194 

y  szyita przyimek    

20 I0200 I0201 I0202 I0203 I0204 

i  i ich i imbryk i iść i ibis 

21 I0210 I0211 I0212 I0213 I0214 

 



Załączniki 
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I1 

 
 

 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y               przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– innymi i pomocy i niepokojących imiesłów 
00 I1000 I1001 I1002 I1003 I1004 

wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

01 I1010 I1011 I1012 I1013 I1014 

tw. prz. i śr. –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

02 I1020 I1021 I1022 I1023 I1024 

tw. tylne –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

03 I1030 I1031 I1032 I1033 I1034 

m –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

04 I1040 I1041 I1042 I1043 I1044 

n –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

05 I1050 I1051 I1052 I1053 I1054 

l –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

06 I1060 I1061 I1062 I1063 I1064 

r –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

07 I1070 I1071 I1072 I1073 I1074 

ł –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

08 I1080 I1081 I1082 I1083 I1084 

j –––––––– jigowi  jidiszach  

09 I1090 I1091 I1092 I1093 I1094 

miękkie –––––––– z innymi ablatiwami makijażach  

10 I1100 I1101 I1102 I1103 I1104 

m. wargowe –––––––– wizjami akwawibronach rozwijało amfibiami 

11 I1110 I1111 I1112 I1113 I1114 

m’ –––––––– abdominalna andromimeza administracyjny amimiami 

12 I1120 I1121 I1122 I1123 I1124 

n’ –––––––– komunikatów   akronimiczna 

13 I1130 I1131 I1132 I1133 I1134 

r’ –––––––– abricoter riposta aperitifach  

14 I1140 I1141 I1142 I1143 I1144 

l’ –––––––– specjalistycznych możliwości  umożliwiającym 

15 I1150 I1151 I1152 I1153 I1154 

a –––––––– a innymi  aigikranion a imiesłów 

16 I1160 I1161 I1162 I1163 I1164 

u –––––––– altruistami dwuipółgodzinna beduińskiego dwuimienna 

17 I1170 I1171 I1172 I1173 I1174 

o, ą ––––––––  autoimmunizacja aneuploidiami jednoimienna 

18 I1180 I1181 I1182 I1183 I1184 

e, ę –––––––– absenteistami  chomeinizacja deifikacja 

19 I1190 I1191 I1192 I1193 I1194 

y –––––––– antyinflacyjna antyimperializm   

20 I1200 I1201 I1202 I1203 I1204 

i –––––––– i innymi   i imiesłów 

21 I1210 I1211 I1212 I1213 I1214 

 



Załączniki 
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 I2 

 
 

 

   

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 I2000 I2001 I2002 I2003 I2004 

wargowe –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

01 I2010 I2011 I2012 I2013 I2014 

tw. prz. i śr. –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

02 I2020 I2021 I2022 I2023 I2024 

tw. tylne –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

03 I2030 I2031 I2032 I2033 I2034 

m –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

04 I2040 I2041 I2042 I2043 I2044 

n –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

05 I2050 I2051 I2052 I2053 I2054 

l –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

06 I2060 I2061 I2062 I2063 I2064 

r –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

07 I2070 I2071 I2072 I2073 I2074 

ł –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

08 I2080 I2081 I2082 I2083 I2084 

j funkcji     

09 I2090 I2091 I2092 I2093 I2094 

miękkie jakości procesing chrześcijańskim wyrazić  

10 I2100 I2101 I2102 I2103 I2104 

m. wargowe garbi aerobik almawiw zagapić  

11 I2110 I2111 I2112 I2113 I2114 

m’ podstawowymi acetamid bogomił zadżumić  

12 I2120 I2121 I2122 I2123 I2124 

n’ ani piórnik    

13 I2130 I2131 I2132 I2133 I2134 

r’ teorii     

14 I2140 I2141 I2142 I2143 I2144 

l’      

15 I2150 I2151 I2152 I2153 I2154 

a czai     

16 I2160 I2161 I2162 I2163 I2164 

u      

17 I2170 I2171 I2172 I2173 I2174 

o, ą      

18 I2180 I2181 I2182 I2183 I2184 

e, ę      

19 I2190 I2191 I2192 I2193 I2194 

y      

20 I2200 I2201 I2202 I2203 I2204 

i      

21 I2210 I2211 I2212 I2213 I2214 

 



Załączniki 
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 Ą0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ą –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Ą0000 Ą0001 Ą0002 Ą0003 Ą0004 

wargowe swą wąs wąwóz wąsik  

01 Ą0010 Ą0011 Ą0012 Ą0013 Ą0014 

tw. prz. i śr. są będących stąpać bezrządzie dostąpi 

02 Ą0020 Ą0021 Ą0022 Ą0023 Ą0024 

tw. tylne  kąsać kąpać ukąsić skąpi 

03 Ą0030 Ą0031 Ą0032 Ą0033 Ą0034 

m mą mączka  mąć  

04 Ą0040 Ą0041 Ą0042 Ą0043 Ą0044 

n brną tonący krzyknąłem pchnąć  

05 Ą0050 Ą0051 Ą0052 Ą0053 Ą0054 

l ślą flądra klął na lądzie  

06 Ą0060 Ą0061 Ą0062 Ą0063 Ą0064 

r grą brązem rąbać trądzik krąpi 

07 Ą0070 Ą0071 Ą0072 Ą0073 Ą0074 

ł złą gałązka w głąb łąki głąbiał 

08 Ą0080 Ą0081 Ą0082 Ą0083 Ą0084 

j ją obsługujących zdjąwszy pająki  

09 Ą0090 Ą0091 Ą0092 Ą0093 Ą0094 

miękkie płcią ciąg wziąłeś zgiąć siąpi 

10 Ą0100 Ą0101 Ą0102 Ą0103 Ą0104 

m. wargowe krwią wabiący zapiąłeś piąć się  

11 Ą0110 Ą0111 Ą0112 Ą0113 Ą0114 

m’ grzmią ramiączko miąłeś   

12 Ą0120 Ą0121 Ą0122 Ą0123 Ą0124 

n’ z nią pieniące    

13 Ą0130 Ą0131 Ą0132 Ą0133 Ą0134 

r’ krią     

14 Ą0140 Ą0141 Ą0142 Ą0143 Ą0144 

l’ lią     

15 Ą0150 Ą0151 Ą0152 Ą0153 Ą0154 

a –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

16 Ą0160 Ą0161 Ą0162 Ą0163 Ą0164 

u      

17 Ą0170 Ą0171 Ą0172 Ą0173 Ą0174 

o, ą –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

18 Ą0180 Ą0181 Ą0182 Ą0183 Ą0184 

e, ę –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

19 Ą0190 Ą0191 Ą0192 Ą0193 Ą0194 

y –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

20 Ą0200 Ą0201 Ą0202 Ą0203 Ą0204 

i –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

21 Ą0210 Ą0211 Ą0212 Ą0213 Ą0214 

 



Załączniki 
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 Ą1 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Ą1000 Ą1001 Ą1002 Ą1003 Ą1004 

wargowe –––––––– pąsowy bąbelek   

01 Ą1010 Ą1011 Ą1012 Ą1013 Ą1014 

tw. prz. i śr. –––––––– sądowy ząbkować sąsiadka dostąpicie 

02 Ą1020 Ą1021 Ą1022 Ą1023 Ą1024 

tw. tylne –––––––– kątomierz gąbczaka gąsienica kąpielówki 

03 Ą1030 Ą1031 Ą1032 Ą1033 Ą1034 

m –––––––– mądrala  mąciciel  

04 Ą1040 Ą1041 Ą1042 Ą1043 Ą1044 

n –––––––– biegnącego krnąbrnego   

05 Ą1050 Ą1051 Ą1052 Ą1053 Ą1054 

l –––––––– plądrować  lądzieni  

06 Ą1060 Ą1061 Ą1062 Ą1063 Ą1064 

r –––––––– brązowy kodrąbskiego chorągiewce krąpiami 

07 Ą1070 Ą1071 Ą1072 Ą1073 Ą1074 

ł –––––––– dołączania głąbami błądzicie głąbiała 

08 Ą1080 Ą1081 Ą1082 Ą1083 Ą1084 

j –––––––– jądrowy    

09 Ą1090 Ą1091 Ą1092 Ą1093 Ą1094 

miękkie –––––––– ciążenie naziąbłaszy dosiądziecie  

10 Ą1100 Ą1101 Ą1102 Ą1103 Ą1104 

m. wargowe –––––––– powiązane    

11 Ą1110 Ą1111 Ą1112 Ą1113 Ą1114 

m’ –––––––– brzmiącego    

12 Ą1120 Ą1121 Ą1122 Ą1123 Ą1124 

n’ ––––––––     

13 Ą1130 Ą1131 Ą1132 Ą1133 Ą1134 

r’ ––––––––     

14 Ą1140 Ą1141 Ą1142 Ą1143 Ą1144 

l’ ––––––––     

15 Ą1150 Ą1151 Ą1152 Ą1153 Ą1154 

a ––––––––     

16 Ą1160 Ą1161 Ą1162 Ą1163 Ą1164 

u ––––––––     

17 Ą1170 Ą1171 Ą1172 Ą1173 Ą1174 

o, ą ––––––––     

18 Ą1180 Ą1181 Ą1182 Ą1183 Ą1184 

e, ę ––––––––     

19 Ą1190 Ą1191 Ą1192 Ą1193 Ą1194 

y ––––––––     

20 Ą1200 Ą1201 Ą1202 Ą1203 Ą1204 

i ––––––––     

21 Ą1210 Ą1211 Ą1212 Ą1213 Ą1214 

 



Załączniki 
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 Ą2 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                przed 

po 
0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Ą2000 Ą2001 Ą2002 Ą2003 Ą2004 

wargowe atlasową chrabąszcz  dobądź  

01 Ą2010 Ą2011 Ą2012 Ą2013 Ą2014 

tw. prz. i śr. płaczą nucąc dostąp doprządź  

02 Ą2020 Ą2021 Ą2022 Ą2023 Ą2024 

tw. tylne matką poniekąd  jakąś  

03 Ą2030 Ą2031 Ą2032 Ą2033 Ą2034 

m astmą za mąż    

04 Ą2040 Ą2041 Ą2042 Ą2043 Ą2044 

n patyną biegnąc chuchnął cofnąć  

05 Ą2050 Ą2051 Ą2052 Ą2053 Ą2054 

l skulą oczopląs    

06 Ą2060 Ą2061 Ą2062 Ą2063 Ą2064 

r umrą oburącz  którąś  

07 Ą2070 Ą2071 Ą2072 Ą2073 Ą2074 

ł kabałą dołącz dziewosłąb gałąź  

08 Ą2080 Ą2081 Ą2082 Ą2083 Ą2084 

j powodują przekształcając dojął przyjąć  

09 Ą2090 Ą2091 Ą2092 Ą2093 Ą2094 

miękkie łodzią naciąg dociął dociąć  

10 Ą2100 Ą2101 Ą2102 Ą2103 Ą2104 

m. wargowe zrobią barwiąc dopiął dopiąć  

11 Ą2110 Ą2111 Ą2112 Ą2113 Ą2114 

m’ karmią drzemiąc    

12 Ą2120 Ą2121 Ą2122 Ą2123 Ą2124 

n’ dzwonią     

13 Ą2130 Ą2131 Ą2132 Ą2133 Ą2134 

r’ awarią     

14 Ą2140 Ą2141 Ą2142 Ą2143 Ą2144 

l’ lilią     

15 Ą2150 Ą2151 Ą2152 Ą2153 Ą2154 

a      

16 Ą2160 Ą2161 Ą2162 Ą2163 Ą2164 

u statuą     

17 Ą2170 Ą2171 Ą2172 Ą2173 Ą2174 

o, ą      

18 Ą2180 Ą2181 Ą2182 Ą2183 Ą2184 

e, ę Gwineą 
 

    

19 Ą2190 Ą2191 Ą2192 Ą2193 Ą2194 

y      

20 Ą2200 Ą2201 Ą2202 Ą2203 Ą2204 

i      

21 Ą2210 Ą2211 Ą2212 Ą2213 Ą2214 

 



Załączniki 
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 Ę0 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 
po 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ ę –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 

00 Ę0000 Ę0001 Ę0002 Ę0003 Ę0004 

wargowe zwę pęcherz pępek gawędzić  

01 Ę0010 Ę0011 Ę0012 Ę0013 Ę0014 

tw. prz. i śr. chcę często zęby część tępić 

02 Ę0020 Ę0021 Ę0022 Ę0023 Ę0024 

tw. tylne chę gęsty kępa gęsi gębie 

03 Ę0030 Ę0031 Ę0032 Ę0033 Ę0034 

m ćmę wymęczyć  smęcić  

04 Ę0040 Ę0041 Ę0042 Ę0043 Ę0044 

n brnę nędzny minęło nęcić gnębić 

05 Ę0050 Ę0051 Ę0052 Ę0053 Ę0054 

l ślę lękać się klęła lędźwie klępie 

06 Ę0060 Ę0061 Ę0062 Ę0063 Ę0064 

r trę rękaw trębacz skręcić obrębiać 

07 Ę0070 Ę0071 Ę0072 Ę0073 Ę0074 

ł mgłę błędny kłębek gałęzie głębia 

08 Ę0080 Ę0081 Ę0082 Ę0083 Ę0084 

j  zajęcy zdjęłaś pojęcia  

09 Ę0090 Ę0091 Ę0092 Ę0093 Ę0094 

miękkie się cięgi oziębły gięli przedsiębiorstw 

10 Ę0100 Ę0101 Ę0102 Ę0103 Ę0104 

m. wargowe śpię piękność spięła pięść  

11 Ę0110 Ę0111 Ę0112 Ę0113 Ę0114 

m’ brzmię mięczak zmięła mięsień  

12 Ę0120 Ę0121 Ę0122 Ę0123 Ę0124 

n’ śnię zziębnięty    

13 Ę0130 Ę0131 Ę0132 Ę0133 Ę0134 

r’      

14 Ę0140 Ę0141 Ę0142 Ę0143 Ę0144 

l’      

15 Ę0150 Ę0151 Ę0152 Ę0153 Ę0154 

a      

16 Ę0160 Ę0161 Ę0162 Ę0163 Ę0164 

u      

17 Ę0170 Ę0171 Ę0172 Ę0173 Ę0174 

o, ą      

18 Ę0180 Ę0181 Ę0182 Ę0183 Ę0184 

e, ę      

19 Ę0190 Ę0191 Ę0192 Ę0193 Ę0194 

y      

20 Ę0200 Ę0201 Ę0202 Ę0203 Ę0204 

i      

21 Ę0210 Ę0211 Ę0212 Ę0213 Ę0214 
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 Ę1 

 
 

 

 

 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + u,o miękkie + i m. warg. + y                 przed 

po 0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Ę1000 Ę1001 Ę1002 Ę1003 Ę1004 

wargowe –––––––– będących pępowina antywęgierscy  

01 Ę1010 Ę1011 Ę1012 Ę1013 Ę1014 

tw. prz. i śr. –––––––– cęgami bezzębego narzędziami bezzębiami 

02 Ę1020 Ę1021 Ę1022 Ę1023 Ę1024 

tw. tylne –––––––– chędoga gębami kędzierzawy gębiccy 

03 Ę1030 Ę1031 Ę1032 Ę1033 Ę1034 

m –––––––– chachmęcąca  chachmęcicie  

04 Ę1040 Ę1041 Ę1042 Ę1043 Ę1044 

n –––––––– bachnęliby bachnęłaby  gnębiąca 

05 Ę1050 Ę1051 Ę1052 Ę1053 Ę1054 

l –––––––– bezwzględnego klęłaby bydlęciała  

06 Ę1060 Ę1061 Ę1062 Ę1063 Ę1064 

r –––––––– aerosprężystość krępować bezrękiego grębieni 

07 Ę1070 Ę1071 Ę1072 Ę1073 Ę1074 

ł –––––––– łękotka głęboko błękitny głębiami 

08 Ę1080 Ę1081 Ę1082 Ę1083 Ę1084 

j –––––––– pajęczyna dojęłaby zdjęciami  

09 Ę1090 Ę1091 Ę1092 Ę1093 Ę1094 

miękkie –––––––– księżniczka zziębnięty arcydzięgiela przedsiębiorca 

10 Ę1100 Ę1101 Ę1102 Ę1103 Ę1104 

m. wargowe –––––––– arcypięknego dopięłaby pięcioro  

11 Ę1110 Ę1111 Ę1112 Ę1113 Ę1114 

m’ –––––––– bezmięsnego  domięśniowa  

12 Ę1120 Ę1121 Ę1122 Ę1123 Ę1124 

n’ ––––––––     

13 Ę1130 Ę1131 Ę1132 Ę1133 Ę1134 

r’ ––––––––     

14 Ę1140 Ę1141 Ę1142 Ę1143 Ę1144 

l’ ––––––––     

15 Ę1150 Ę1151 Ę1152 Ę1153 Ę1154 

a ––––––––     

16 Ę1160 Ę1161 Ę1162 Ę1163 Ę1164 

u ––––––––     

17 Ę1170 Ę1171 Ę1172 Ę1173 Ę1174 

o, ą ––––––––     

18 Ę1180 Ę1181 Ę1182 Ę1183 Ę1184 

e, ę ––––––––     

19 Ę1190 Ę1191 Ę1192 Ę1193 Ę1194 

y ––––––––     

20 Ę1200 Ę1201 Ę1202 Ę1203 Ę1204 

i ––––––––     

21 Ę1210 Ę1211 Ę1212 Ę1213 Ę1214 
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   Ę2 

 
 

 

 

 

               po 

przed 

po 

∅∅∅∅ twarde + a,e wargowe + 

u,o 
miękkie + i m. warg. + y 

0 1 2 3 4 

∅∅∅∅ –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– –––––––– 
00 Ę2000 Ę2001 Ę2002 Ę2003 Ę2004 

wargowe sławę długopęd  dopędź  
01 Ę2010 Ę2011 Ę2012 Ę2013 Ę2014 

tw. prz. i śr. płacę czwartorzęd białosęp doprzędź  
02 Ę2020 Ę2021 Ę2022 Ę2023 Ę2024 

tw. tylne trochę czarcikęs  dogęść  
03 Ę2030 Ę2031 Ę2032 Ę2033 Ę2034 

m wezmę dwumęstw  chachmęć  
04 Ę2040 Ę2041 Ę2042 Ę2043 Ę2044 

n stanę     
05 Ę2050 Ę2051 Ę2052 Ę2053 Ę2054 

l chwilę kolęd  bydlęć  
06 Ę2060 Ę2061 Ę2062 Ę2063 Ę2064 

r  blachowkręt obręb dokręć  
07 Ę2070 Ę2071 Ę2072 Ę2073 Ę2074 

ł cedułę  dziewosłęb   
08 Ę2080 Ę2081 Ę2082 Ę2083 Ę2084 

j obejmuję bajęd  dojęć  
09 Ę2090 Ę2091 Ę2092 Ę2093 Ę2094 

miękkie babcię czarnoksięstw dozięb   
10 Ę2100 Ę2101 Ę2102 Ę2103 Ę2104 

m. wargowe kupię chłopięctw  dopięć  

11 Ę2110 Ę2111 Ę2112 Ę2113 Ę2114 

m’ ramię ciemięg  pamięć  
12 Ę2120 Ę2121 Ę2122 Ę2123 Ę2124 

n’ tęsknię   bachnięć  
13 Ę2130 Ę2131 Ę2132 Ę2133 Ę2134 

r’      
14 Ę2140 Ę2141 Ę2142 Ę2143 Ę2144 

l’      
15 Ę2150 Ę2151 Ę2152 Ę2153 Ę2154 

a      
16 Ę2160 Ę2161 Ę2162 Ę2163 Ę2164 

u      

17 Ę2170 Ę2171 Ę2172 Ę2173 Ę2174 

o, ą      
18 Ę2180 Ę2181 Ę2182 Ę2183 Ę2184 

e, ę orchideę     
19 Ę2190 Ę2191 Ę2192 Ę2193 Ę2194 

y      
20 Ę2200 Ę2201 Ę2202 Ę2203 Ę2204 

i      
21 Ę2210 Ę2211 Ę2212 Ę2213 Ę2214 
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Załącznik C 

Wyrazy wykorzystane w badaniu jakości mowy metodą ACR 

antenowy 
arcybiskupiego 
buduje 
bulimiczka 
buty 
cukrowa 
czkawka 
dodatkowe 
dolina.wav 
elastyczne 
ewakuować 
fanatyk 
formalnymi 

gaśnie 
głęboko 
grzybiarz 
harnaś 
jajo 
jasny 
kolejka 
kościotrup 
lunapark 
łódeczka 
Madagaskar 
Maksymilian 
pchła 

pobiegł 
połykać 
schizma 
szadź 
środowisko 
ulicznymi 
warchoł 
wariować 
wąwozem 
wbudowanych 
zgryźliwymi

Wyrazy wykorzystane w badaniu degradacji mowy metodą DCR 

akwarium 
Amelia 
bezwymiarowa 
brązem 
bryczka 
chachmęcąca 
dodatkowe 
dodatkowym 
dziewięciu 
głęboko 
koloru 

krępować 
kuriozum 
najbardziej 
naszego 
obecnie 
odległe 
ośmiopiętrowy 
piaskowy 
pierścień 
powodują 
rama 

rozwiązaniach 
sterowania 
szumieli 
trochę 
użytkownika 
własnych 
wykresów 
wyobraźnia 
żłobek 

Wyrazy wykorzystane w badaniu degradacji mowy metodą CCR 

adriatycki 
ateista 
bateria 
błysk 
chachmęcąca 
chłystkami 
czekolada 
domowy 
dzióbek 
ewakuować 
filatelista 
graficznym 
gwałtownie 

hiacynt 
jednoimienna 
juwenalia 
karciany 
komunikatów 
Ksawery 
lewa 
ludziom 
łasica 
łękotka 
małego 
materiał 
możliwości 

naciąg 
namawiam 
nowina 
nuta 
obsługujących 
pajęczyna 
plemienny 
procedurami 
równego 
również 
siedział 
strzelającymi 
szanować 
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ugodzony 
ukłucie 
wielka 
zadżumić 

zamiata 
zaspawać 
zawias 
zimorodek 

znacznie 
życzenie 

Logatomy 

Lista nr 1 

abu 
acu 
ady 
are 
ase 
aso 
eba 
ebi 
eka 
elo 

emą 
epa 
epy 
eru 
esio 
etu 
ezy 
ifo 
ige 
ike 

inę 
ipe 
iri 
isu 
iti 
ito 
iwe 
ociu 
odu 
oge 

ogę 
ohę 
oma 
opa 
ope 
opę 
ozę 
udy 
ufe 
ugu 

uka 
una 
ura 
ura 
use 
uto 
uwe 
uzu 

 

Lista nr 2 

boj 
byr 
coń 
cor 
doh 
fal 
fik 
fuc 

gef 
gęp 
ges 
get 
hes 
jąt 
kąs 
kof 

kuh 
kul 
kyf 
ląp 
mut 
pel 
pes 
pil 

pir 
pon 
ras 
ręt 
ryl 
san 
sef 
seh 

siat 
sur 
suś 
tas 
wąk 
wąt 
wer 
zem 

 

Lista nr 3 

art  
ask 
atr 
biu 
bje 
bla 
bra 
bri 
cre 
cry 
dzbo 

egr 
elm 
enk 
epr 
etr 
fre 
frę 
fro 
gnu 
gre 
grzy 

gwi 
gzo 
ifk 
ink 
ksy 
kta 
ktu 
mlą 
mre 
mro 
onś 

ork 
ost 
ply 
pry 
slu 
sru 
ste 
szra 
sztę 
śpo 
thę 

ugn 
upl 
upś 
utr 
wbu 
wra 
zwy 

 

Lista nr 4 

anbak 
bifo 
bundak 
ciżo 

cnanie 
cząbyć 
duskać 
dzandzyl 

dziżo 
fortes 
grafoń 
gubos 
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jątla 
jeszty 
kade 
kardyl 
krun 
manc 
miocza 
oburak 
ofkat 
paszeń 
pokram 

puta 
resie 
rezga 
ruły 
sontek 
speszy 
stryżma 
szłeniek 
walita 
wasuma 
wązmiś 

wiołko 
wisa 
wynio 
zdeń 
zeno 
zjędość 
zjuncza 
znodyl 
zujond 
źłego 

 

 


