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Zastosowanie analizy kepstralnej w ocenie akustycznej 
głosu u pacjentów z guzkami głosowymi
Mel cepstral analysis of voice in patients with vocal nodules

Ewa Niebudek-Bogusz 1/, Jacek Grygiel 2/, Paweł Strumiłło 2/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/

1/ Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
2/ Instytut Elektroniki, Politechnika Łódzka w Łodzi

Wprowadzenie. Analiza akustyczna może być cennym, obiek-
tywnym narzędziem do diagnozowania dysfonii. W ostatnim 
czasie uznaniem cieszy się analiza kepstralna, którą uzyskuje się 
transformując nieliniowo skalę częstotliwości analizowanych 
sygnałów mowy.
Cel pracy. Ocena zastosowania współczynników MFCC (Mel 
Frequency Cepstral Coefficients) w akustycznej analizie mowy 
u pacjentów z guzkami śpiewaczymi.
Materiał i metody. W badaniu wzięły udział dwie grupy kobiet, 
liczące po 40 osób każda, kontrolna – z głosem prawidłowym 
(średni wiek 43 lata) i badana – kobiet z guzkami śpiewaczymi 
(średni wiek 41 lat). Badanie akustyczne obejmowało nagrywanie 
samogłoski „a” oraz czterech znormalizowanych fonetycznie zdań. 
Próbki dźwiękowe poddane zostały analizie MFCC. Do klasyfikacji 
uzyskanych parametrów sygnałów mowy zastosowano odwzoro-
wanie Samsona i klasyfikator SVM (Support Vector Machine).
Wyniki. Analiza wyników badań uzyskanych w grupie kobiet 
z dysfonią z powodu guzków głosowych w odniesieniu do kobiet 
z głosem prawidłowym wykazała następujące parametry trafno-
ści testu: 1) dla głoski „a” – czułość – 72% oraz specyficzność 
– 70%, 2) dla znormalizowanych zdań (średnia dla 4 zdań) 
– czułość – 87% oraz specyficzność – 90%. Lepsze wyniki sku-
teczności diagnozowania dysfonii za pomocą współczynników 
MFCC otrzymano dla znormalizowanych zdań, co w odniesieniu 
do najnowszych badań potwierdza fakt, że analiza kepstralna dla 
dłuższych fraz dostarcza więcej informacji na temat zaburzeń 
aparatu głosowego w porównaniu z analizą głosek.
Wnioski. Analiza kepstralna głosu oparta o wyznaczanie 
współczynników MFCC jest dobrze rokującym narzędziem 
do diagnostyki zaburzeń harmonicznych i nieharmonicznych 
głosu u pacjentów z dysfoniami. Wymagane są dalsze badania 
w większych grupach osób z patologią aparatu głosowego dla 
potwierdzenia przedstawionych wyników.

Słowa kluczowe: analiza kepstralna, obiektywna ocena 
dysfonii, guzki głosowe

Introduction. It has been shown that acoustic analysis could be 
a valuable objective tool for diagnosing of dysphonia. Recently, 
special attention is paid to mel cepstral domain, which is 
obtained by transforming nonlinearly the frequency scale of the 
analysed voice signals.
Aim. To assess the applicability of Mel Frequency Cepstral 
Coefficients (MFCC) in acoustic analysis of voice in patients 
with vocal nodules.
Materials and methods. The study comprised 40 female 
controls with normal voice (mean age 43 years) and 40 females 
with vocal nodules (mean age 41 years). The acoustic testing 
involved recording sustained vowels ‘a’ and four standarised 
sentences. The voice samples were analyzed by computed 
analysis of MFCCs in which the Sammon projection was 
employed for data dimensionality reduction and the Support 
Vector Machines for data classification.
Results. The comparison of MFCC results revealed significant 
differences between study group with dysphonia due vocal 
nodules and controls. The following diagnostic test performances 
for patients with vocal nodules were obtained: 1) 72% sensitivity 
and 70% specificity for the sustained vowel, 2) 87% sensitivity 
and 90% specificity for the standardized sentences (averaged 
for 4 sentences). The results presented better accuracies for 
the standardized sentences. This is in agreement with a recent 
finding that continuous speech provides richer information about 
harmonic disorders in comparison to sustained utterances of 
vowels.
Conclusions. The mel cepstral-based analysis of the voice 
samples can be a promising tool for estimation of harmonic 
disturbances in pathological voices. Further studies on larger 
groups of subjects are required.
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MATERIAŁ I METODY

	 Badaniami	 objęto	 grupę	 40	 kobiet	 z	 guzkami	
głosowymi,	 których	 wiek	 wahał	 się	 w	 granicach	
25‑53	lat.	Średnia	wieku	badanej	populacji	wynosiła	
41	 lat.	Grupa	ta	została	wyłoniona	na	podstawie	
badania	 foniatrycznego	z	 laryngowideostrobosko‑
pią.	Grupę	kontrolną	stanowiło	40	kobiet	z	głosem	
eufonicznym,	nie	palących	i	nie	zgłaszających	skarg	
związanych	z	narządem	głosu.	W	grupie	tej	średni	
wiek	wynosił	43	lata	(zakres	23‑58	lat).	W	obydwu	
grupach	przeprowadzono	badanie	akustyczne	na‑
grywając	 samogłoskę	 „a”	 podczas	 przedłużonej	
fonacji	 oraz	 cztery	 znormalizowane	 fonetycznie	
zdania:	 „Ten	 dzielny	 żołnierz	 był	 z	 nim	 razem”,	
„Czy	jestem	zdrowy?”,	„Tak	jestem	zdrowy!”,	„Już	
jestem	zdrowy!”.	 Próbki	dźwiękowe	poddane	 zo‑
stały	analizie	kepstralnej.	W	przedstawianej	pracy	
proces	wyznaczania	współczynników	kepstralnych	
rozszerzono	 o	tzw.	 filtrację	 melową,	 która	 polega	
na	 dodatkowym	 nieliniowym	 przekształceniu	
skali	 częstotliwości	 widma	 sygnału,	 otrzymując	
tzw.	współczynniki	MFCC	(Mel Frequency Cepstral 
Coefficients).	Do	klasyfikacji	tych	współczynników	
zastosowano	 odwzorowanie	 Sammona	 oraz	 kla‑
syfikator	 tzw.	 wektorów	 nośnych	 (Support Vector 
Machine),	 aby	 ułatwić	 interpretację	 graficzną	
z	rozdzieleniem	 wyników	 reprezentujących	 głosy	
patologiczne	i	eufoniczne.
	 Algorytm	obliczania	współczynników	kepstral‑
nych	 objaśniono	 na	 ryc.	 1,	 przedstawiającej	 blo‑
kowy	schemat	przetwarzania	 sygnału,	począwszy	
od	rejestracji	próbek	dźwiękowych,	poprzez	proces	
wydzielania	ich	cech	za	pomocą	analizy	kepstralnej	
(obliczanie	współczynników	MFCC),	po	klasyfika‑
cję	tych	współczynników.	

WSTĘP

	 Wraz	 z	 rozwojem	 technik	 komputerowych	
w	połowie	XX	wieku	zaistniała	możliwość	wiernej	
rejestracji	i	przetwarzania	cyfrowego	sygnału	aku‑
stycznego,	w	tym	również	głosu,	co	sprzyja	opra‑
cowaniu	coraz	większej	liczby	parametrów	charak‑
teryzujących	go	[1‑6].	Pozwoliło	to	na	obiektywną,	
dokładną	 ocenę	 różnych	 cech	 głosu,	 ocenianych	
dotąd	jedynie	subiektywnie	w	metodzie	odsłucho‑
wej,	a	także	na	wykrywanie	dyskretnych,	niezauwa‑
żalnych	percepcyjnie	zaburzeń	głosu.	Obiektywne	
metody	akustyczne	badania	głosu	ludzkiego	zostały	
szeroko	opisane	w	1988	roku	przez	Schultz‑Coulona	
i	Klingholza,	którzy	w	oparciu	o	swoje	badania	za‑
obserwowali,	że	wyniki	analizy	akustycznej	korelują	
ze	stanem	i	funkcją	traktu	głosowego	[7].	Zwrócili	
oni	uwagę	na	przydatność	w	diagnostyce	klinicz‑
nej	obiektywnych	analiz	głosu,	a	w	szczególności	
analizy	 spektograficznej,	 sonograficznej,	 analizy	
czasowej	sygnału	mowy:	długoterminowej	–	LTAS	
(Long Term Analysis Spectrum)	i	krótkoterminowej	
–	FFT	(Fast Fourier Transform),	analizy	formantowej	
oraz	analizy	tonu	podstawowego.
	 W	ostatniej	dekadzie	obserwuje	się	coraz	większą	
liczbę	zastosowań	komputerowych	metod	analizy	
akustycznej	 do	 nieinwazyjnej	 oceny	 obiektywnej	
funkcji	fonacyjnej	[8,9].	Trend	ten	można	tłumaczyć	
nie	tylko	rosnącą	mocą	obliczeniową	komputerów	
oraz	 ich	 coraz	 mniejszym	 kosztem,	 ale	 również	
rozwojem	zaawansowanych	metod	cyfrowego	prze‑
twarzania	i	analizy	sygnałów.	Aktualnie	klasyczne	
metody	analizy	widmowej	sygnałów	głosu	są	coraz	
częściej	 uzupełniane	 o	 takie	 metody	 jak	 liniowa	
analiza	 predykcyjna	 (linear predictive analysis),	
analiza	 falkowa	 (Wavelet Transform),	 czy	 analiza	
homomorficzna	w	dziedzinie	 tzw.	kepstrum	 [10].	
Kepstrum	jest	jest	wyznaczne	jako	odwrotna	trans‑
formacja	 Fouriera	 nieliniowo	 przekształcoengo	
widma	sygnału	 i	daje	 lepszy	obraz	struktury	har‑
monicznej	sygnału	[11].	Wielu	autorów	podkreśla	
znaczenie	współczynników	kepstralnych	w	ocenie	
diagnostycznej	zmian	patologicznych	głośni	[12,13].	
Badania	Kumara	i	wsp.	wykazały,	że	parametr	CPP	
(Cepstral Peak Prominence)	 jest	bardziej	dokładny	
w	ocenie	diagnostycznej	dysfonii	niż	takie	parame‑
try	jak	jitter	i	shimmer	[14,15].	W	piśmiennictwie	
polskim	nie	znaleziono	prac	dotyczących	implikacji	
klinicznych	analizy	kepstralnej.
	 Celem	 przedstawianych	 badań	 pilotażowych	
była	 ocena	 zastosowania	 współczynników	 kep‑
stralnych	w	analizie	akustycznej	głosu	pacjentów	
z	guzkami	głosowymi.

Ryc.	 1.	 Schemat	 blokowy	 algorytmu	 wydzielającego	
39‑elementowy	 wektor	 cech	 na	 podstawie	 sygnału	
mowy
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	 Algorytm	ten	polega	na	zastosowaniu	następu‑
jących	etapów	przetwarzania	sygnałów:
1.	 Preemfaza	–	to	zabieg	polegający	na	zwiększe‑

niu	składowych	dużych	częstotliwości	sygnału	
fonicznego	 w	 celu	 zmniejszenia	 składowych	
szumu	o	częstotliwościach	leżących	w	zakresie	
tego	 sygnału,	 co	 zwiększa	 dokładność	 budo‑
wanego	modelu	akustycznego	indywidualnych	
cech	głosu	pacjenta.

2.	 Okienkowanie	 –	 polega	 na	 podziale	 sygnału	
mowy	na	25	ms	odcinki	czasu	(ramki)	z	prze‑
sunięcieciem	o	wartości	10ms.	Dalszej	analizie	
poddawane	są	ramki,	w	których	sygnał	można	
przyjąć	za	 stacjonarny	o	 stałych	parametrach	
(ryc.	2).	Dodatkowo	każda	ramka	poddawana	
jest	 filtracji	 przez	 okno	 czasowe	 Hamminga,	
co	 poprawia	 dokładność	 oceny	 izolowanego	
odcinka	sygnału.

3.	 DFT	(Discrete Fourier Transform)	czyli	dyskret‑
na	transformacja	Fouriera	–	to	przekształcenie	
sygnału	z	dziedziny	czasu	do	dziedziny	często‑
tliwości	i	uzyskiwanie	tzw.	widma	sygnału.	

4.	 Filtracja	 melowa	 –	 to	 zastosowanie	 zespołu	
filtrów	 pasmowo‑przepustowych	 (tzw.	 banku	
filtrów),	 które	 są	definiowane	w	 skali	 często‑
tliwościowej	 do	 skali	 zbliżonej	 do	 charakte‑
rystyki	 postrzegania	 tonów	 przez	 człowieka.	
Przekształcenie	nieliniowe	do	skali	melowej	ze	
skali	liniowej	ma	postać

fMel = 2595log10(1 + fHz/700),

	 gdzie:	gdzie	fMel	jest	tzw.	częstotliwością	melo‑
wą,	a	fHz	jest	częstotliwością	fizyczną	sygnału.	
W	 opisywanej	 metodzie	 stosowano	 filtrację	
składającą	się	z	24	filtrów.	

5.	 Logarytmowanie	widma	sygnału	–	dzięki	temu	
nieliniowemu	przekształceniu	amplitud	widma	
poszczególne	składowe	sygnału	(np.	zakłócenia	
szumowe	i	składowe	harmoniczne)	mogą	być	
dokładniej	rozróżniane.

6.	 Odwrotne	 dyskretne	 przekształcenie	 Fouriera	
(Inverse Discrete Fourier Transform	 –	 IDFT)	
w	tzw.	 wersji	 kosinusowej	 (Discrete Cosine 
Transform	 –	 DCT).	 W	 wyniku	 zastosowania	
tego	przekształcenia	są	wyznaczane	tzw.	melowe	
współczynniki	kepstralne	(MFCC)	stanowiące	
reprezentację	sygnału	głosu	ponownie	sprowa‑
dzoną	do	dziedziny	czasu.	Zastosowanie	trans‑
formacji	DCT	ma	na	celu	zmniejszenie	liczby	
współczynników	kepstralnych.	DCT	dokonuje	
częściowej	dekorelacji	uzyskanych	współczyn‑
ników,	 co	 jest	 istotne	przy	modelowaniu	 ich	
rozkładów	prawdopodobieństwa.

7.	 Delty	–	to	wyznaczenie	następujących	parame‑
trów	współczynników	kepstrum:	energia	 syg‑
nału	kepstrum,	pochodne	pierwszego	i	drugiego	

rzędu	sygnału	kepstrum.	Dodatkowo	obliczana	
jest	energia	sygnału	oraz	delty	–	czyli	różnice	
pomiędzy	 kolejnymi	 współczynnikami	 kep‑
stralnymi.	Parametry	te,	wraz	z	sygnałem	kep‑
strum,	 stanowią	 39‑elementowy	 wektor	 cech	
odwzorowujący	 właściwości	 sygnałów	 głosu	
rejestrowanych	poszczególnych	pacjentów.

	 Uzyskany	wymiar	wektora	liczącego	39‑elemen‑
tów	(współczynników)	jest	bardzo	duży.	Klasyfikacja	
takich	wektorów	na	rozdzielne	klasy	(reprezentujące	
pacjentów	zdrowych	i	pacjentów	chorych)	jest	trud‑
nym,	 źle	 uwarunkowanym	 zadaniem	 obliczenio‑
wym.	W	takich	sytuacjach	niezbędne	okazuje	się	
zastosowanie	algorytmu	do	zmniejszenia	wymiaru	
danych,	aby	ułatwić	ich	interpretację	graficzną.	Jed‑
ną	ze	skuteczniejszych	metod	wydzielania	istotnych	
wymiarów	 danych	 jest	 odwzorowanie	 Sammona.	
Jednym	z	najczęściej	używanych	rozwiązań	matema‑
tycznych	w	tej	dziedzinie	jest	odwzorowanie	Sam‑
mona.	Do	dalszej	klasyfikacji	danych	zastosowano	
klasyfikator	SVM	(Suport Vector Machine)	[16].
	 Ocenę	 trafności	 zastosowanej	metody	analizy	
kepstralnej	głosu	u	pacjentów	z	guzkami	głosowymi	
dokonano	 obliczając	 czułość,	 swoistość,	 wartość	
predyktywną	 dodatnią	 (przewidywaną	 częstość	
u	osób	z	testem	dodatnim)	oraz	wartość	predyktyw‑
ną	ujemną	(przewidywaną	częstość	u	osób	z	testem	
ujemnym).

Okienkowanie

Przetwarzanie
wstępne sygnału

• Szerokość ramki – 25ms
• Przesunięcie – 10ms
• Filtracja – Okno Haminga

Ryc.	 2.	 Schemat	przedstawiający	proces	okienkowania	
sygnału

WYNIKI

	 Na	podstawie	przeprowadzonych	badań	wyka‑
zano,	że	za	pomocą	obliczonych	współczynników	
kepstrum	zróżnicowano	istotnie	cechy	akustyczne	
głosów	 patologicznych	 w	 porównaniu	 z	 głosami	
eufonicznymi.	Na	podstawie	eksperymentów	i	obli‑
czeń	matematycznych	stwierdzono,	że	pierwszych	12	
współczynników	(współczynniki	pierwszego	rzędu)	
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jest	najbardziej	związanych	z	transmitancją	traktu	
głosowego,	czyli	odgrywają	one	najistotniejszą	rolę	
w	 rozróżnianiu	 cech	głosu	 ludzkiego,	ponadto	 są	
one	mało	wrażliwe	na	szumy	i	zakłócenia	powsta‑
jące	 w	trakcie	 głosowym.	 W	 końcowej	 analizie	
i	interpretacji	 graficznej	 wyników	 uwzględniono	
właśnie	te	współczynniki.	Natomiast	współczynniki	
drugiego	rzędu	odwzorowujące	składowe	zakłóceń	
sygnału	nie	zostały	uwzględnione	w	klasyfikacji.	
	 Rycina	 3	 przedstawia	 rozkład	 współczynni‑
ków	 kepstralnych	 (MFCC)	 głosu	 osób	 z	 głosem	
prawidłowym	 oraz	 osób	 z	 guzkami	 głosowymi.	
Przedstawiony	rozkład	przestrzenny	otrzymano	po	
zastosowaniu	odwzorowania	Sammona	–	tj.	zmniej‑
szeniu	wymiaru	klasyfikowanych	danych	do	trzech.	
Zaobserwowano	wyraźny	rozdział	współczynników	
MFCC	 charakteryzujących	 głosy	 eufoniczne	 oraz	
charakteryzujących	 głosy	 pacjentów	 z	 dysfonią	
guzkową.	Widoczne	na	rycinie	koła	odpowiadają	
tzw.	prototypom	klas,	które	są	wartościami	średni‑
mi	parametrów	obliczonych	oddzielnie	dla	każdej	
z	 klas.	 Natomiast	 po	 zastosowaniu	 klasyfikatora	
minimalnoodległościowego	otrzymano	płaszczyznę	
wyraźnie	separującą	2	klasy	parametrów	akustycznej	
analizy	 kepstralnej	 –	 jedną	 reprezentującą	 osoby	
zdrowe,	drugą	z	guzkami	głosowymi	(ryc.	4).
	 W	ocenie	statystycznej	trafności	diagnozowania	
głosów	patologicznych	za	pomocą	analizy	kepstral‑
nej	 otrzymano	 satysfakcjonujące	 wyniki	 (ryc.	 5).	
Lepsze	wyniki	oceniające	skuteczność	diagnozowa‑
nia	dysfonii	za	pomocą	analizy	kepstralnej	otrzyma‑
no	dla	znormalizowanych	zdań	niż	dla	izolowanej	
głoski:	1)	dla	badanych	zdań	(średnio	dla	4	zdań)	
czułość	wynosiła	87%	a	specyficzność	90%,	2)	dla	
głoski	“a”	–	72%	czułość	oraz	70%	specyficzność.	
Analogicznie	wyglądał	rozkład	wartości	predyktyw‑
nej	(przewidywalności)	ujemnej	i	dodatniej.

DYSKUSJA 

	 Obecnie	 standardy	 europejskie	 podkreślają	
konieczność	 kompleksowej	 oceny	 zaburzeń	 gło‑
su	 z	 uwzględnieniem	 metod	 obiektywnych	 [17].	
Na	 przełomie	 wieków	 coraz	 bardziej	 docenia	 się	
wartość	 diagnostyczną	 analizy	 akustycznej	 jako	
testu	 nieinwazyjnego	 i	 obiektywnego.	 Jakkolwiek	
implikacje	kliniczne	i	interpretacja	wyników	analizy	
akustycznej	nie	zawsze	wychodzi	naprzeciw	oczeki‑
waniom	klinicystów.
	 Ostatnio	 metodą	 budzącą	 coraz	 większe	 na‑
dzieje	na	wykorzystanie	kliniczne	i	praktyczne	jest	
analiza	kepstralna.	W	dużej	metaanalizie	badającej	
przydatność	metod	akustycznych	w	diagnozowaniu	
dysfonii,	obejmującej	25	publikacji	oraz	87	parame‑
trów	akustycznych	międzynarodowy	zespół	autorów	
ocenił	 najwyżej	 współczynniki	 kepstralne	 jako	
najlepiej	korelujące	ze	stopniem	dysfonii	[18].	Na‑
tomiast	badacze	hiszpańscy	podkreślają,	że	analiza	
kepstralna	umożliwia	dokładną	ocenę	drgań	aperio‑
dycznych,	uwzględniając	ich	nielinearną	dynamikę	
[19,20].	Titze	i	wsp.	opisują,	że	wytwarzanie	głosu	
obejmuje	kilka	nielinearnych	procesów	tj.	nieline‑

Ryc.	3.	Rozkład	parametrów	głosu	pacjentów	(MFCC)	
zdrowych	 i	 z	 guzkami	 śpiewaczymi,	 po	 zastosowaniu	
odwzorowania	Sammona	tj.	zmniejszeniu	wymiarowości	
przestrzeniu	cech	do	3

Pacjenci z guzkami śpiewaczymi
Pacjenci zdrowi

–2000
–1500

–1000
–500

parametr 2parametr 1

pa
ra

m
et

r 
3

0
500

1000–1000

–1000

–1500

–500

–500

0

0

500

500

1000

1000

1500

1500

Ryc.	4.	Rozkład	parametrów	głosu	pacjentów	(MFCC)	
zdrowych	i	z	guzkami	śpiewaczymi	oraz	wizualizacja	za‑
stosowanego	klasyfikatora	minimalno‑odległościowego

Pacjenci z guzkami śpiewaczymi
Pacjenci zdrowi

Ryc.	5.	Skuteczność	rozpoznania	dysfonii	dla	głoski	„a”	
i	 czterech	 znormalizowanych	 fonetycznie	 zdań	 języka	
polskiego

%

czułość       swoistość       przewidywalność +       przewidywalność –

głoska a czy jestem
zdrowy

tak jestem
zdrowy

już jestem
zdrowy

ten żołnierz 
był z nim razem

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



180 Otorynolaryngologia  2011, 10(4): 176-181

głosowym.	Natomiast	współczynniki	drugiego	rzędu	
odwzorowujące	 składowe	 zakłóceń	 sygnału	 nie	
dostarczają	istotnych	informacji	dotyczących	cech	
indywidualnych	głosu	ludzkiego;	z	tego	powodu	nie	
zostały	one	wzięte	pod	uwagę	w	końcowej	estymacji	
analizy	kepstralnej.
	 W	rezultacie	otrzymany	wynik	oceny	głosów	za	
pomocą	współczynników	MFCC	wykazał	znaczą‑
ce	 różnice	pomiędzy	dwoma	 badanymi	 grupami:	
kontrolną	i	z	guzkami	głosowymi.	Lepsze	wyniki	
trafności	diagnozowania	dysfonii	za	pomocą	analizy	
kepstralnej	zaobserwowano	dla	znormalizowanych	
zdań	niż	dla	głoski	co	w	odniesieniu	do	najnowszych	
badań	 [22]	 potwierdza	 fakt,	 że	 analiza	 głosu	 dla	
dłuższych	fraz	mowy	dostarcza	więcej	informacji	na	
temat	zaburzeń	aparatu	głosowego	w	porównaniu	
z	analizą	pojedynczych	głosek.
	 Otrzymane	wyniki	dobrze	korelują	z	badaniami	
amerykańskimi,	które	podkreślają,	że	diagnostyka	
akustyczna	 zaburzeń	 głosu	 za	 pomocą	 analizy	
kepstralnej	 jest	 bardziej	 ekologiczna,	 ponieważ	
umożliwia	badanie	dłuższych	próbek	głosu	np.	zdań	
czy	dłuższych	wypowiedzi,	a	nie	tylko	izolowanej	
głoski,	tak	jak	w	stosowanej	powszechnie	krótkoo‑
kresowej	analizie	Fouriera	[23].
	 Reasumując	 analiza	 kepstralna	 głosu	 sygnału	
oparta	 o	 wyznaczanie	 współczynników	 MFCC	
jest	 dobrze	 rokującym	 narzędziem	 do	 ewaluacji	
zaburzeń	harmonicznych	i	nieharmonicznych	głosu	
u	pacjentów	z	dysfoniami.	Jednakże,	wymagane	są	
dalsze	badania	w	większych	grupach	osób	z	pato‑
logią	aparatu	głosowego	dla	potwierdzenia	przed‑
stawionych	wyników.

arny	przepływ	powietrza	przez	głośnię,	korelujący	
z	 zaburzeniami	 przesunięcia	 brzeżnego	 (mucosal 
wave)	obserwowanymi	podczas	wideostroboskopii	
oraz	nielinearność	związaną	z	„kolizją”	fałdów	gło‑
sowych	np.	podczas	hyperfonacji	[21].	Biorąc	pod	
uwagę	wyżej	opisane	obserwacje	autorzy	ci	wyróż‑
nili	trzy	rodzaje	dźwięków	charakteryzujących	głosy	
ludzkie:	1.	dźwięki	prawie	periodyczne,	2.	dźwięki	
aperiodyczne	 lub	 nie	 posiadające	 okresowej	 do‑
minanty,	 3.	 dźwięki	 nieregularne	 i	 aperiodyczne.	
Głosy	prawidłowe	mogą	być	zakwalifikowane	do	
1	i	2	rodzaju,	natomiast	głosy	patologiczne	mogą	
reprezentować	cechy	charakterystyczne	dla	wszyst‑
kich	 ww.	 opisanych	 trzech	 klas.	 Dotychczasowe	
konwencjonalne	 parametry	 akustyczne	 takie	 jak	
np.	 jitter,	shimmer	są	skonstruowane	do	badania	
prawie	periodycznych	głosów,	z	tego	powodu	nie	
są	wystarczająco	precyzyjne	do	oceny	głosów	kwa‑
lifikowanych	do	2	 i	3	 rodzaju.	 Stąd	wynika	duże	
zainteresowanie	aplikacją	metody	nielinearnej	jaką	
jest	analiza	kepstralna	do	oceny	klinicznej	zaburzeń	
głosu.
	 Celem	przedstawianych	badań	pilotażowych	jest	
dokonana	po	 raz	pierwszy	w	Polsce	ocena	zasto‑
sowania	współczynników	kepstralnych	w	analizie	
akustycznej	głosu	pacjentów	z	guzkami	głosowymi.	
Obliczanie	współczynników	kepstrum	sprowadza	
sie	do	obliczenia	odwrotnej	transformaty	Fouriera.	
W	trakcie	badań	wykazano,	że	tzw.	współczynniki	
kepstralne	pierszego	rzędu	są	zwiazane	z	transmitan‑
cja	traktu	głosowego	są	najistotniejsze	w	rozpozna‑
waniu	cech	głosu	mówcy	i	cechują	sie	małą	wrażli‑
wością	na	szumy	i	zakłócenia	powstajace	w	trakcie	
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