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STRESZCZENIE 

Trudność wymowy głoski „r” sprawia, że dzieci uczą się jej jako ostatniej, dlatego znaczna część polskiego 

społeczeństwa nie wymawia tej głoski poprawnie. Powoduje to problemy w nauce (dysleksja), jak również 

odbija się na życiu emocjonalnymi i społecznym. Bagatelizowany problem doskwiera również w dorosłym 

życiu, powodując częste kompleksy, które mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie osób cierpiących  na wadę 

wymowy. Przyczynia się także do rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak depresja czy nerwica.  

Aby ułatwić osobom dorosłym naukę wymowy głoski „r”, stworzono specjalną aplikację wspierającą  

terapię logopedyczną, zawierającą zestaw ćwiczeń do nauki wraz z filmami instruktażowymi poprawnego 

wykonania ćwiczeń. Zmontowano również zestaw pomagający w oszacowaniu poprawności wymawiania  

tej głoski. Przedstawione rozwiązanie daje pacjentowi możliwość codziennych ćwiczeń i samodzielnej oceny  

ich wykonania oraz stanowi alternatywę dla sesji logopedycznych, które w przypadku osób dorosłych  

są nierefundowane. 

ABSTRACT 

The consonant „r” is difficult to pronounce and children rarely learn its pronunciation before their fifth year 

of age. A significant part of Polish society is not able to pronounce “r”, correctly. This disability causes a lot of 

problems with learning (dyslexia) and has an influence on emotional and social life (complexes). It contributes to 

the development of civilization diseases, like depression or neurosis. To help adults learn to pronounce “r” 

properly, a specially designed computer-aided therapy is proposed. It consists of instructional videos  

with selected mouth and tongue movement trainings, selected speaking words and sentences with “r” exercises 

on several levels, as well as a special electronic circuit, which was designed and soldered to real-time visual 

assessment of the pronunciation accuracy. This solution offers patients the possibility of daily exercises  

with visual analysis of pronunciation accuracy and is an alternative to speech therapy sessions, which in case of 

adults, are not reimbursed by health care insurance system. 

 

Słowa kluczowe: terapia logopedyczna, komputerowe wspomaganie, analiza widma 

 

Keywords: speech therapy, computer-aided, spectrum analysis 

 

 

 



Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 4, 2013 177 

1. Wprowadzenie 

Logopedia jest nauką zajmującą się badaniem działania narządu mowy oraz metod jego usprawniania. 

Terapie logopedyczne mają na celu nie tylko usunięcie wad wymowy, ale również pomagają 

wytworzyć u pacjenta właściwe podejście do jego wady, budują poczucie samoakceptacji pacjenta 

oraz motywują do pracy nad prawidłową mową. Logopedia obejmuje zarówno badania teoretyczne, 

jak i praktyczne. Do obszaru badań teoretycznych należy analiza sygnału mowy i wyznaczanie cech 

charakterystycznych, co jest w dużej mierze związane z komputerową analizą mowy. Do badań 

praktycznych zaliczyć można ćwiczenia wykorzystywane w terapiach logopedycznych. 

Statystycznie największą grupę problemów logopedycznych stanowi dyslalia, czyli nieprawidłowa 

wymowa jednej bądź kilku głosek lub grup głosek [1, 2]. Najprostszym przykładem dotyczącym dużej 

grupy społeczeństwa polskiego jest rotacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski „r”. Problem 

wymowy głoski „r” należy do obszaru logopedii praktycznej, korekcyjnej. Nauka wymowy tej głoski 

jest bardzo czasochłonna, dlatego terapia logopedyczna powinna być kontynuowana w domu.  

Jedną z metod rozpoznania rotacyzmu jest analiza sygnału, wykorzystująca metodę mel-cepstralną 

(cepstrum to odwrotna transformata Fouriera widma sygnału wyrażonego w skali logarytmicznej, 

stosując dyskretną transformację kosinusową (DCT) widma mocy sygnału fonicznego otrzymuje się 

cepstrum wyrażone w skali mel  wysokości dźwięku) i klasyfikację sygnału opartą na algorytmie 

kNN (najbliższych sąsiadów – algorytmów regresji nieparametrycznej do prognozowania wartości pewnej 

zmiennej losowej), jednak jest skuteczna tylko w 78% [3]. Większość publikacji z bazy IEEE [4, 5] 

dotyczy wspomagania wymowy u osób niepełnosprawnych lub jąkających się, a jednym z ciekawszych 

rozwiązań jest system do badań logopedycznych na odległość [6, 7]. Publikacja [8] prezentuje działającą 

aplikację do treningu wymowy. Zaprojektowane aplikacje przedstawione w publikacjach dają możliwość 

terapii wad wymowy, jednak są przeznaczone przede wszystkim do wad cięższych, dlatego osoby 

dorosłe, których dotyczy jedynie rotacyzm, sięgają po takie programy niechętnie. 

 

2. Dyskusja problemu 

Głoska „r” jest jedną z trudniejszych do wymowy, w każdym języku jej artykulacja jest inna.  

W języku polskim prawidłowa wymowa dźwięcznego „r” polega na wypuszczaniu strugi powietrza na 

koniuszek języka ułożony przy tylnej powierzchni górnych siekaczy tak, aby wprowadzić go  

w drganie [9, 10]. Mięsień języka musi być wystarczająco wyćwiczony, w związku z czym dzieci 

poprawnie zaczynają wymawiać głoskę „r” często nawet po 5 roku życia. W Polsce często dochodzi 

do tego, że dziecko nie uczy się w ogóle jej prawidłowej wymowy, wymawia „r” nieartykulacyjnie  

lub maskuje głoskę „r” innymi głoskami („j” lub „l”). Na niedostateczną wymowę „r” składa się  

wiele czynników, w tym otoczenie i predyspozycje pacjenta (np. osoby z wadami słuchu  

czy po udarach mają dużo trudniejsze zadanie). 

Ze względu na dużą grupę ludzi, których dotyczy problem nieprawidłowej wymowy głoski „r” 

oraz niewielką liczbę publikacji dotyczących jej komputerowego wspomagania postanowiono 

przedyskutować ten problem terapii logopedycznej. Wiele osób w Polsce z powodu rozmaitych 

motywacji (takich jak konieczność częstych rozmów w pracy, zaangażowania w grupę społeczną,  

a w przypadku dzieci konieczność wypowiedzenia swojego imienia bądź nazwiska z literą „r”) 

zaczyna ćwiczyć prawidłową wymowę głoski „r”. Przeszkodą nieraz staje się konieczność 

uczestniczenia w tradycyjnych terapiach logopedycznych, wymagających dojazdu do specjalisty  

oraz nakładów finansowych. Do takich osób przede wszystkim kierowane jest komputerowe 

wspomaganie terapii logopedycznej, pozwalające oszacować głosowo lub wizyjnie poprawność 

wymowy oraz dające motywację do nauki i wprowadzające ćwiczenia, po których nauka wymowy 

głoski „r” staje się łatwiejsza. 

 

3. Propozycja rozwiązania 

Obok analizy sygnału mowy prowadzącej do wykrycia rotacyzmu konieczne jest także pokazanie 

pacjentowi, jak powinien prawidłowo ćwiczyć narząd mowy. Jest to powód, dla którego 
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przygotowano serię filmów instruktażowych z opisem głosowym wykonywanego ćwiczenia. 

Najprostszą metodą nauki wymowy jest naśladowanie sposobu, w jaki inny człowiek wypowiada dane 

słowa, dlatego druga część aplikacji zawiera nagrania prawidłowej wymowy wyrazów z literą „r”, 

najpierw wypowiedzianych szybko, a następnie wolno, z wyraźnym zaznaczeniem występowania 

głoski „r”. Komputerowe wspomaganie terapii, prowadzącej do prawidłowej wymowy głoski „r”, 

musi zawierać również opcję sprawdzania poprawności wykonywanego ćwiczenia. Z tego  

względu postanowiono przygotować układ elektroniczny, który pozwala użytkownikowi ocenić 

wykonanie ćwiczenia. Poprawność można również oszacować poprzez samodzielną ocenę nagranej 

próbki głosu oraz porównanie przebiegu czasowego oraz spektrogramu z próbką prawidłowo 

wypowiadanej głoski „r”. 

 

3.1. Komputerowe przetwarzanie mowy 

Rejestracja sygnału mowy oraz rozpoznawanie wypowiedzianych głosek bądź słów wymaga 

wstępnego przetwarzania, zapewnianego przez kartę dźwiękową, ekstrakcji charakterystycznych 

parametrów oraz ich klasyfikacji. Ze względu na dużą zmienność intonacji i dynamiki mowy oraz 

zależność od wielu czynników (takich jak emocje i stan zdrowia) analiza w dziedzinie czasu nie jest 

wystarczająca do oceny wypowiedzi, natomiast może być z powodzeniem stosowana do nauki 

prawidłowej wymowy jednej głoski (p. rys. 1). Z sygnału w dziedzinie czasu uzyskuje się informację 

o natężeniu, obwiedni amplitudy oraz gęstości przejść przez zero. Dużo istotniejsze są parametry 

wyznaczane w dziedzinie częstotliwości [11]. Niosą one informacje o charakterze sygnału, dlatego 

konieczne jest wyznaczenie widma amplitudowego i energetycznego, częstotliwości formantowych, 

antyformantowych oraz podstawowego tonu krtaniowego [12]. Analiza mel-cepstralna naśladuje 

postrzeganie określonych zmian częstotliwości przez człowieka [13]. Najważniejszą informację  

w analizie mowy stanowią tzw. spektrogramy, czyli obrazy akustycznych wypowiedzi przedstawiające 

zależność czasowo-częstotliwościową sygnału mowy (p. rys. 2). Obserwacja poprawnego 

spektrogramu dla głoski „r” pozwala wyciągnąć wnioski na temat pasma częstotliwości. Następnie 

można porównywać go z badanymi próbkami, co pozwala oszacować poprawność wymowy. 

 

Rys. 1. Przebieg czasowy próbki sygnału wypowiadanego „r” poprawnie oraz niepoprawnie (po prawej) 

 

Rys. 2. Spektrogramy próbek sygnału wypowiadanego „r” poprawnie oraz niepoprawnie (po prawej) 
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3.2. Ćwiczenia na literkę „r” 

Istnieje wiele ćwiczeń logopedycznych, umożliwiających trening motoryki narządu mowy. W pracy 

wybrano takie, które przygotowują do wymowy głoski „r”. W aplikacji dokonano podziału na zespoły: 

ćwiczenia warg, języka oraz trening słownictwa, zawierającego uczoną głoskę. 

Do podstawowego treningu należą ruchy pozwalające wzmocnić mięsień okrężny ust. 

Wyselekcjonowano sześć niezbędnych zadań, z których trzy mają również za zadanie wyćwiczenie 

mięśnia obniżającego kąt ust. Pierwsze zadanie polega na maksymalnym rozciąganiu kącików ust  

a następnie ściąganiu ust, jak przy wymowie głoski „u” z odsłoniętymi zębami. Drugie ćwiczenie  

jest analogiczne do poprzedniego, jednak usta są zamknięte. Kolejny trening wymienionych wyżej 

mięśni polega na kierowaniu kącików ust na przemian raz w prawo raz w lewo. Mięsień obniżający 

wargę dolną jest ćwiczony poprzez chowanie wargi górnej pod dolną i na przemian. Ostatnie dwa 

zadania są wykonywane poprzez rozluźnienie warg, dzięki czemu wypuszczane powietrze umożliwia 

wydanie dźwięków, takich jak parsknięcie konia bądź warkot motoru. 

Mięsień języka jest trenowany za pomocą aplikacji poprzez wykonanie zadań, takich jak 

przesuwanie końcówką języka po podniebieniu górnym w kierunku od zębów w głąb jamy ustnej oraz 

dotykanie językiem górnych i dolnych zębów od wewnątrz i z zewnątrz. Istotnym ćwiczeniem  

jest również dynamiczne wymawianie „lalalala...llll”, a także „ddd...dtdtdtddttddttddtt”. Wybrano 

powyższe ćwiczenia ze względu na to, że ich skuteczność została potwierdzona praktyką  

logopedów [10, 14]. Powodują one wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za motorykę mowy, 

niezbędną do prawidłowej wymowy głoski „r”. 

Trzecia grupa ćwiczeń to wymowa wyrazów zawierających głoskę „r”. W aplikacji wyrazy zostały 

ułożone według wzrastającego poziomu trudności. Zestaw zakończony jest zdaniem, które zawiera 

prawie same wyrazy z uczoną głoską. Użytkownik ma możliwość odsłuchania poprawnie i płynnie 

wypowiadanych słów, jak również z wyraźnie przedłużoną intonacją uczonej głoski. Ma to za zadanie 

pomóc w nauce wymowy poprzez wielokrotne powtarzanie. 

Połączenia uczonej głoski czy to z samogłoskami czy spółgłoskami w zależności od miejsca 

występowania tej litery w wyrazie dzielą się na: nadgłos, śródgłos, wygłos. Zgodnie z tym podziałem 

przygotowano w aplikacji ćwiczenia wyrazów przedstawionych w tabeli 1. 

Tabela 1. Podział wyrazów ze względu na miejsce występowania i sąsiedztwo głoski „r” 

 

3.3. Opis działania aplikacji 

Aplikacja uwzględnia ćwiczenia warg i języka oraz trening podstawowych wyrazów. Użytkownik po 

wybraniu odpowiedniego przycisku ma możliwość oglądnięcia filmów instruktażowych oraz 

wysłuchania opisu głosowego danego ćwiczenia. Użytkownik może włączyć opcję „lusterko”, dzięki 

czemu uruchomiona zostanie kamera i pacjent może porównać na monitorze ułożenie swoich  

ust z filmem instruktażowym. Nauka wymowy litery „r” w wyrazach obejmuje dynamiczne 

wypowiadanie danego słowa oraz przeciągnięcie uczonej głoski w słowie, co użytkownik  

może naśladować po wybraniu odpowiedniego przycisku z wyrazem. Przedstawiono również 

przykładowe słowa dla różnych poziomów trudności. Kolejna część aplikacji umożliwia nagranie  

i wysłuchanie próbki głosu oraz ocenę spektrogramu i przebiegu czasowego. Ostatnim elementem  

jest układ elektroniczny, który pozwala stwierdzić dźwięczność brzmienia głoski „r”. 

 

4. Możliwości rozwoju proponowanego rozwiązania 

Aplikacja jest skierowana do osób dorosłych, które mają problem z wymową głoski „r”. Jednak 

równocześnie może być wykorzystywana przez dzieci z taką wadą wymowy lub uczące się  

poprawnej wymowy. Użytkownik ma możliwość oceny poprawności ćwiczeń poprzez nagrywanie  

Głoska „r” w sąsiedztwie samogłoski Głoska „r” w sąsiedztwie spółgłoski 

Nadgłos Śródgłos Wygłos Nadgłos Śródgłos Wygłos 

Trawa Cytryna Litr Rama Para Tor 
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i odsłuchiwanie własnego głosu oraz obserwację mrugającej rytmicznie diody podczas poprawnego 

wypowiadania uczonej głoski. Stanowi to większą zachętę do ćwiczeń niż tradycyjne zadania, 

wykonywane przed lustrem. Kolejną zaletą programu jest to, że każde ćwiczenie można obejrzeć  

na filmach instruktażowych, poprzez co można kontrolować poprawność treningu narządu mowy.  

W dalszym etapie rozwoju komputerowego wspomagania terapii logopedycznej planowane jest 

adaptacja aplikacji do wersji na telefony komórkowe, co uniezależni treningi od konkretnego miejsca. 

Ćwiczenia będzie można wykonywać na wyjeździe czy też podczas spaceru w parku. 

 

5. Podsumowanie 

Stworzona aplikacja wspomaga terapię logopedyczną w zakresie nauki wymowy głoski „r”. Daje 

ona możliwość wykonywania codziennych ćwiczeń, a wraz z przygotowanym układem 

elektronicznym pozwala oszacować poprawność ich wykonywania. Stosunkowo duży procent 

populacji cierpi z powodu omawianej wady, dlatego uzasadniona jest konieczność dalszego rozwoju 

prac w tym kierunku. 
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