
A beszédképzés szervei



MI kell hozzá?

Kempelen beszélőgépe

sas sás

mama papa baba haha Jó napot!

http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/index.php?p=beszedszintetizatorok_fejlodese#kempelen_1


Kempelen egyik legnagyobb felismerése: 
a hangokat nem elszigetelten ejtjük!

Hello my name is Keith.
We the people of the United
States, in order to form a more
perfect union, establish justice,
insure domestic tranquility,
provide for the common defense,
promote the general welfare, and
secure the blessings of liberty to
ourselves and our posterity, do
ordain and establish this
Constitution for the United
States of America.

https://www.youtube.com/watch?v=zlK5bfuv6Oo

http://www.artworknotavailable.com/projects/phonemes/

https://www.youtube.com/watch?v=zlK5bfuv6Oo
http://www.artworknotavailable.com/projects/phonemes/


Beszédképző szervek



Beszédképző szervek



Beszédképző szervek

Toldalékcső



A toldalékcső / artikulációs csatorna /
vokális traktus / szupraglottális üregrendszer

•a hangszalagoktól a száj- és 
orrnyílásig terjedő beszédképző 
terület, részei:

•garatüreg = pharynx

• szájüreg = cavum oris / orale

•orrüreg = cavum nasi / nasale



A beszédképzés szervei



Légzés és fonáció



Tüdő: pulmo



Légzés

1. Belégzés:
• Miért és hogyan áramlik be a levegő a tüdőbe?

A tüdőtérfogat passzív növelése a mellkastérfogat 
aktív növelésével  szívó hatás:

1. Rekeszizom összehúzása 
(lefelé mozdulás)

2. Bordák felemelése 
- bordaközi izmok.

• De miért változtat a mellkas térfogata a tüdőén?
Izmok mozgatják a tüdőt?

• Nem! A mellhártya (pleura) rétegei között 
„negatív nyomás”  szívó hatás.

2. Kilégzés: 
• Az élettani kilégzés passzív

• A beszédlégzés, éneklégzés aktív(abb)



Légzés

http://www.youtube.com/watch?v=1WMt_1jw47Q

http://www.youtube.com/watch?v=1WMt_1jw47Q


Élettani légzés és beszédlégzés



Gége: larynx



A gége (larynx) felépítése

LÉGCSŐ (TRACHEA): C alakú porcok 
merev, mégis rugalmas

a levegő közel veszteségmentesen áramlik (energia!)



A gége (larynx) felépítése



hangszalagok

A gége (larynx) felépítése

pajzsporc

gyűrűporc

álhangszalagok

hangrés = glottis

Morgagni-
tasak/üreg

Gégefedő porc 
= epiglottis

hátulnézet



Zöngeképzés – fonáció

https://www.youtube.com
/watch?v=9Tlpkdq8a8c

https://www.youtube.com/watch
?v=9kHdhbEnhoA

https://www.youtube.com/watch?v=9Tlpkdq8a8c
https://www.youtube.com/watch?v=9kHdhbEnhoA


A hangszalagok

hangszalagokgégefedő porc

kannaporcok



Mitől rezegnek a hangszalagok?

•Hogyan okoz a levegő folyamatos kiáramlása 
rezgést?
• Bernoulli effektus! 

Daniel Bernoulli: Hydrodynamica 1738

Szűkület  hosszabb út (a széleken)  nagyobb sebesség 
 kisebb nyomás (kisebb helyen kevesebb molekula) 
 szívó hatás



Bernoulli effektus a mindennapokban



Bernoulli a zöngeképzésben

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Vocal_fold_animated.gif

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Vocal_fold_animated.gif


Hangszalagállások

tág lélegző állás szűk lélegző (fúvó) 
állás

h-állás

zárállás zöngeállás suttogóállás



Mi a hangszalagrezgés következménye?

Hangnyomás-ingadozás  hang.

A hangszalagrezgés eredményeképpen 
létrejött hangrezgést, hangot a fonetikában 
ZÖNGÉNEK nevezzük.



A tiszta hang/egyszerű hang/ szinuszhang:
periodikus nyomásingadozás

Rezgéskép 
Oszcillogram

Periodikus: szabályos időközönként ismétlődik

A

Egy 
periódus



Az egyszerű (szinuszos) hang frekvenciája

• (Alap)frekvencia [Hz]
– A hangrezgés 

időegység alatti 
periódusainak száma) 
 ahány fonációs 
ciklus/periódus 
lezajlik.

• 1 Hz = 1 ciklus/s

• Magasabb frekvencia 
 több periódus 
magasabbnak halljuk 
a hangot.

Hány periódus?

Hány Hz (ha ez egy mp)?

5

5/1 = 5 Hz



A zönge tulajdonságai

1. Kváziperiodikus hang

2. Összetett vagyis komplex hang



A zönge kváziperiodikus
nyomásingadozás/hang/rezgés

Kváziperiodikus hang: a periódusok nem teljesen egyformák

 amplitúdóbeli és periódusidőbeli ingadozás

aperiodikus hang 
(zaj/zörej)

kváziperiodikus
hang (zönge)

kváziperiodikus
hang (zönge)

aperiodikus hang



A zönge összetett/komplex hang

Alapfrekvencia (f0) 100 Hz*1 =

Első felharmonikus (2f0) 100 Hz*2 =

Második felharmonikus (3f0) 100 Hz *3 =

A valós jel (összetevők összege, összessége):
100 Hz alapfrekvenciájú zönge

Komplex hang/összetett hang   felbontható!
Összetevők: alapfrekvencia + felharmonikusok

A zönge összetétele: 
alapfrekvencia (f0) + felharmonikusok:

Vigyázat a 
jelölésnél!
Első felharmonikus, 
de
második összetevő 
(frekvenciája az 
alapfrekvencia 
kétszerese)!!!



Az összetevők 
összeadásával 
kikeverhető az 
eredeti jel



A hang megjelenítése

Rezgéskép
Oszcillogram

Spektrum Hangszínkép
Spektrogram

Idő



Alapfrekvencia („hangmagasság”)

https://www.youtube.com/watch?v=b89RSYCaUBo

(2:01)

magasabb

mélyebb

Hangmagasság emelése és csökkentése 
egy adott személy esetében

Hangmagasság eltérése 
gyermekek és felnőttek között

https://www.youtube.com/watch?v=b89RSYCaUBo


Alapfrekvencia („hangmagasság”)

Hangmagasság emelése és csökkentése 
egy adott személy esetében

https://www.youtube.com/watch?v=b89RSYCaUBo

(2:01)

Hangmagasság eltérése 
gyermekek és felnőttek között

magasabb

mélyebb

magasabb

mélyebb

https://www.youtube.com/watch?v=b89RSYCaUBo


No és mire jó még a gége és a 
hangszalagok?

A hangszalagok 
ingerlésre 
automatikusan 
záródnak!



No és mire jó még a gége és a hangszalagok?

Ingerlésre 
automatikusa
n 
záródik!

A gége és hangszalagok elsődleges 
evolúciós szerepe  HANGSZALAGZÁR:

1. a légutak és a tüdő védelme az idegen 
tárgyak tüdőbejutása ellen (félrenyelés).

2. a levegő útjának lezárása és a levegő a 
tüdőben tartása

• 2.a. levegő visszatartása (pl. úszáshoz is) és 

• 2.b. mellkas fixálása (erőkifejtéshez).





Toldalékcső



KÖV. óra: ZH
A fonetikai vizsgálódás területei, 
fonetika-fonológia, 
légzés, 
gége (részei, funkciói), 
fonáció, 
a zönge (különösen: keletkezése, 
jellemzői, összetevők!!!), 
alapfrekvencia, 
a toldalékcső üregei (latinul és 
magyarul!)


