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Laboratorní úloha č.11: Detekce pauz v řečovém signálu 

 

Úvod: 

 

Měření charakteristik pauz v řeči může mít obrovský potenciál při odhalení organických i 

psychiatrických onemocnění. Pauzy mohou být ovlivněny jak kognitivními, tak i lingvistickými 

procesy. Proto mohou přinést důležitou informaci při diagnóze řady onemocnění jako je afázie, 

dysfázie, apraxie, dysartrie  i koktavosti. Další obecnou motivací měření pauz v řeči je například 

zpětná vazba při terapii a léčbě hlasu, kdy pacient nebo terapeut může objektivně zaznamenat i 

nepatrné změny v kvalitě projevu. Obr. 1 ilustruje detail krátkého řečového signálu s vyznačenými 

pauzami.  

 

Cíle úlohy: 

 

1. Využijte poznatků získaných z minulých cvičení a pomocí (i) logických podmínek (if, else), 

(ii) základních statistických metod (mean, median, var, std) a (iii) metod segmentace obálky a 

počtu průchod nulou (ZCR) navrhněte vlastní detektor řeč/pauza. 

 

2. Analyzujte dostupné soubory v semestrální práci a spočítejte průměrnou artikulační rychlost 

jednotlivých skupin. Data se dělí na promluvy o 80 slovech získané od tří skupin osob. První 

skupina obsahuje promluvy 14 zdravých jedinců (HCxxxb.wav), druhá skupina promluvy 10 

pacientů s Parkinsonovou nemocí (PNxxxb.wav) a třetí skupina promluvy 11 pacientů s 

Huntingtonovou nemocí (HNxxxb.wav). Pomocí Wilcoxonova testu spočítejte, zda je 

statistický rozdíl mezi jednotlivými skupina mluvčích 

 

 

Data potřebná k vypracování úlohy: 

 

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/Databaze_SP2016.zip 

 

Data jsou složená ze zvukových signálů formátu *.wav s vzorkovacím kmitočtem fs = 48 000 Hz. 

 

Nápověda k postupu řešení: 

 

1) Typický průběh řeči zdravého jedince (černě) s vyznačením úseků pauz (červeně). 

 

 

 

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/Databaze_SP2016.zip
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2) Ukázka formulace úlohy s využitím podmínek. 

 
Pozn: výsledný strom může být mnohem složitější a obsahovat více větví než uvedené obecné schéma. 

 

3) Segmentace 

 

Obálka: Řeč má mnohem větší energii než pauza. 

ZCR: Řeč má větší počet průchodu nulou než pauza. 

Autokorelace (volitelná metoda): Znělé úseky řeči mají větší hodnotu autokorelační funkce než 

pauza. 

 

4) Základní statistické ukazatele 

 

mean: střední hodnota 

median: medián 

var: variance 

std: směrodatná odchylka 

 

5) Artikulační rychlost 

 

Pro zjednodušení uvažujme, že každý čtený text je standardizovaný a má přesně 80 slov. 

Artikulační rychlost spočteme tak, že vydělíme počet slov délkou trvání promluvy bez pauz (třeč): 

AR=80/třeč [slova/s]. 

 

6) Statistika 

 

Pro statistický výpočet použijte funkci ranksum. [p,h] = ranksum(X,Y), kde X jsou naměřené 

hodnoty jedné skupiny (například matice 10×1 pro pacienty s Parkinsonovou nemocí) a Y jsou 

naměřené hodnoty druhé skupiny (například matice 11×1 pro pacienty s Huntingtonovou nemocí). 

Provedete tedy celkem 3 statistické testy. Za statisticky průkazný rozdíl mezi skupinami 

považujeme hladinu významnosti p < 0,05. 

 

  

 

 

 

 

 

 


