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Valenţe corectiv compensatorii ale metodei spectografice 

Alina BOCA 1 

Abstract 

The speech intelligibility degree of the hearing impaired children speech varies widely, from completely 
incomprehensible to almost functional. Although a number of studies have documented typical speech 
disorders of the hearing impaired children compared with hearing children. 

Most of these studies have been limited to the analysis of perceptual errors of type phonetic and phonological. 
In recent years of the digital technology has greatly increased the efficiency of speech acoustics study, which 
may provide more precise details than perceptual analysis regarding timing and frequency distribution of 
acoustic energy into individual segments of speech 

Key words: speech intelligibility, spectogram, voice onset time, hearing impairments 

 

 

Repere teoretice 

Gradul de inteligibilitate sau claritate în 
vorbirea copiilor cu dizabilitate  
neurosenzorială de auz variază 
considerabil, de la complet neinteligibil 
până la aproape funcţional. Cu toate că o 
serie de studii au documentat greşelile 
tipice de vorbire ale copiilor cu 
dizabilitate de auz în comparaţie cu copii 
cu auz normal, majoritatea acestor studii 
s-au limitat la o analiză perceptuală a 
greşelilor de tip fonetic şi fonologic 
(Hudgins, Numbers, 1942; Smith, 1982; 
Dunn şi Newton, 1986; Culbertson şi 
Kricos, 2002). 

 În ultimii ani dezvoltarea tehnologiei 
digitale a crescut cu mult eficienţa 
studiului acusticii vorbirii, ceea ce poate 
oferi detalii mai exacte decât analiza 
perceptuală, în ceea ce priveşte 
temporizarea şi distribuţia frecvenţei 
energiei acustice, în segmente individuale 
de vorbire. 

În timp ce, studiile perceptuale prezintă o 
validitate de aspect ridicată, rezultatele 

acestora tind să varieze considerabil 
datorită naturii subiective a analizei. 
Analiza acustică, pe de altă parte, permite 
o urmărire mai precisă şi mai obiectivă a 
schimbărilor subtile care au loc în 
sunetele vorbirii în ghidarea terapiei 
limbajului şi în monitorizarea progresului 
(Uchanski & Geers, 2003).  

În plus, caracteristicile acustice asociate 
greşelilor de articulare produse de către 
copiii cu dizabilitate de auz pot indica 
modul în care informaţia acustică ce 
lipseşte din feedback-ul lor auditiv 
afectează modul în care aceştia stabilesc 
asocierea dintre clasificarea unui sunet şi 
schema de producere. Astfel se pot 
identifica componentele lipsă care fac 
diferenţierea şi care pot fi suplimentate 
prin alte tipuri de feedback.  

Tehnici speciale de terapie a limbajului 
au fost aplicate copiilor cu dizabilitate de 
auz pentru a le dezvolta acestora 
abilitatea de a vorbi corect. Astfel de 
tehnici de terapie implică adesea 
utilizarea semnalelor vizuale, tactile şi 
cinetice pentru a compensa lipsa de acces 
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la semnalele auditive (Dodd, 1976; Ling, 
1976).  

Progresele tehnologice din ultimele 
câteva decenii au făcut acum uşor 
accesibile instrumente care oferă semnale 
vizuale sub forma uni afişaj vizual, în 
timp real, a semnalelor acustice, precum 
şi a celor cinematice sau fiziologice. Cu 
toate acestea, literatura de specialitate 
este insuficientă în ceea ce priveşte 
eficacitatea demersului terapeutic care 
utilizează aceste aplicaţii. Este nevoie de 
cercetări mai aprofundate înainte ca 
aceste instrumente să fie acceptate de 
către profesionişti, în utilizarea clinică de 
rutină. 

Măsurarea instrumentală a vorbirii şi a vocii 

Pentru a evalua eficacitatea terapiei de 
reabilitare a tulburărilor de pronunţie 
este nevoie de o metodă de identificare şi 
diferenţiere. Caracteristicile pronunţiei 
sunt, în general, identificate auditiv. Cu 
alte cuvinte, se bazează pe o evaluare 
subiectivă, perceptuală, realizată de un 
ascultător instruit. Alternativ, studiile au 
demonstrat utilitatea metodelor acustice, 
instrumentale de identificare şi studiere a 
erorilor de producere a vorbirii. Folosind 
metode obiective se pot obţine 
măsurători nebiasate prin intermediul 
cărora să se identifice diferite 
caracteristici ale vorbirii. Secţiunea ce 
urmează evidenţiază utilizarea analizei 
acustice, inclusiv: reprezentarea 
spectrografică a consoanelor, vocalelor şi 
a măsurătorilor formanţilor, timpul de 
atac vocal, analiza momentului spectral, 
rezonanţa şi calitatea vocii. Ulterior se 
evidenţiază utilizarea electroglotografiei 
şi urmărirea feţei.  

 

Măsurători acustice 

Afişajul spectrografic oferă o reprezentare 
vizuală a sunetelor vorbirii, fiecare sunet 
având structuri caracteristice în funcţie 
de cum şi unde sunt produse în cavitatea 
bucală (Davenport şi Hannahs, 1998). 
Această metodă este utilă în analiza 
obiectivă a vorbirii, făcând posibilă 
analizarea tranziţiilor articulatorii rapide 
şi a schimbărilor subtile în frecvenţa 
formanţilor (Lieberman şi Blumstein, 
1988). Informaţia acustică afişată pe 
spectrogramă depăşeşte ca fidelitate ceea 
ce poate  evalua chiar şi cel mai bine 
instruit fonetician.  

Examinarea vocii din punct de vedere 
spectral-acustic 

În prezent, dezvoltarea tehnologiei 
digitale permite analiza procesării 
semnalului verbal şi o evaluare rapidă şi 
precisă, oferind în acelaşi timp  
reprezentări grafice şi date numerice 
imposibil de realizat cu echipamentele 
analogice. 

Un punct de lucru pentru analiza acustică 
a vocii este, în esenţă, constituit 
dintr-un calculator echipat cu programe 
software specializate, precum şi cu 
accesorii necesare pentru captarea şi 
redarea semnalului (microfon, boxe). 
Aceste echipamente pot fi înlocuite de 
placa de sunet încorporată  în computere 
personale. 

Uşurinţa utilizării diferitelor programe 
computerizate, scăderea costurilor prin 
folosirea acestora, a permis, pe de o parte, 
o simplificare considerabilă a 
interacţiunii dintre utilizator şi 
tehnologie de altă parte, o răspândire 
considerabilă a acestor instrumente, 
astfel încât multe din intervenţiile care se 
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realizau ambulator pentru diagnosticul  
tulburărilor şi terapia vocii pot fi realizate 
mult mai uşor cu ajutorul sistemelor 
software de analiză acustică capabile să 
integreze şi să proceseze şi alte evaluări 
cum ar fi analiza laringostroboscopică. 

 Principalele teste efectuate în 
ambulatoriu sunt practici de examinare 
spectrografică folosind ferestrele lungă şi 
scurtă, stabilirea frecvenţei fundamentale 
(F0) şi a amplitudinii emisiei vocale, cu 
tendinţele lor de-a lungul timpului (curba 
de reglaj şi intensitatea); extragerea 
parametrilor numerici concepuţi pentru 
evidenţierea obiectivităţii  perturbărilor 
frecvenţei fundamentale (Jitter) şi a 
amplitudinii (Shimmer); studiul  
echilibrului energetic spectral (raportul 
dintre componenta periodică şi 
neperiodică din semnalul acustic: 
raportul dintre armonică şi zgomot), 
evidenţierea a diplofoniei (simple sau 
multiple) şi a pierderii temporare a vocii. 

O altă metodă de analiză a vocii a fost 
creată pentru studiul vocii cântate,  şi 
este reprezentată de fonografie, care 
permite evaluări automate ale vocii chiar 
şi la subiecţii lipsiţi de "ureche muzicală". 
Utilizarea ca bază de analiză a vocii a 
sistemului CSL creat de Kay Elemetrics 
Corp şi folosirea pe scară largă a acestor 
metode de analiză a vocii prin 
răspândirea la nivel naţional şi la nivel 
internaţional,  s-au creat diferite pachete 
software care permit realizarea de  
măsurători într-un mod simplu şi rapid. 

Spectograma reprezintă variaţiile de timp 
a conţinutului spectral  date de 
semnalele acustice. Prin aplicarea unor 
ferestre succesive de analiză a 
transformării rapide a lui Fourier (FFT: 
Fast Fourier Transform) se obţine o serie 

de spectre de potenţiale (sau secţiuni), 
care se întind pe o durată de timp. 

Informaţiile din fiecare secţiune, 
reprezentate de frecvenţa şi amplitudinea 
fiecărei armonici sunt prezentate 
respectiv pe axa ordonată şi în numărul 
de pixeli, intensitatea  fiind codificată în 
diverse variaţii colormetrice.  Timpul este 
reprezentată pe axa orizontală ca un 
eveniment spectral al ferestrelor 
succesive analizate. 

Spectrograma este o reprezentare grafică 
tridimensională, care în comparaţie cu 
alte analize, are avantajul că  nu este o 
analiză statică, surprinzând  modificările 
pe o durată de timp şi având posibilitatea 
filtrării emiterii glotice şi supraglotice. 
Aceste aspecte pot fi indicate în timp real 
(folosind softuri de spectrograme în timp 
real), cu avantaje clare, în practica 
diagnosticării şi reabilitării. 

Rezoluţia de frecvenţă, care în termeni 
vechi era exprimată prin  "banda largă de 
filtru" (lăţimea  benzii fiind  de 
aproximativ 300 Hz) şi "în bandă îngustă  
de filtru" (banda fiind de aproximativ 45 
Hz), este acum exprimată prin fereastra 
de analiză (sau cadru), sau ca segment de 
timp constituit dintr-un număr din 
eşantioane (sau aşa-numitele puncte de 
probă). O "fereastră lungă" are o foarte 
bună  rezoluţie frecvenţială: este capabilă 
de a separa diferite armonici şi este 
corespondenta unui filtru analog de 
bandă îngustă.  O "fereastră scurtă" are 
capacitatea de rezoluţie frecvenţială 
reduse: în aplicaţiile sale algoritmice ar 
putea fi incluse două sau mai multe 
armonici şi este similară cu un filtru de 
bandă lată de frecvenţă . 
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Spectrograma din fereastra scurtă 
furnizează mai multe informaţii cu privire 
la caracteristicile rezonanţei vocale, cu 
posibilitatea de a obţine informaţii 
privind modul în care persoana îşi 
foloseşte organele articulatorii.  

Metodologia cercetării 

Obiectiv general 

Surprinderea eficienţei folosirii 
programelor de vizualizare a vorbirii în 
evaluarea şi reabilitarea verbală a 
adolescenţilor şi tinerilor cu dizabilitate 
auditivă 

Obiective specifice 
� Evaluarea abilităţilor coarticulatorii pe 

baza informaţiei acustice (analizei 
perceptive);  

� Evaluarea acustică a pronunţiei în 
vederea evidenţierii principalelor 
limitări responsabile pentru 
tulburările de pronunţie; 

� Selectarea cuvintelor şi propoziţiilor  
care vor fi folosite în evaluare şi 
corectarea pronunţiei; 

� Aplicarea unui program individualizat 
de corectare şi evaluare a pronunţiei 
bazat pe folosirea metodelor de 
vizualizare a vocii; 

� Identificarea  strategiilor utile pentru 
îmbunătăţirea terapiilor specifice de 
reabilitare a limbajului folosind 
metodele de vizualizare a vorbirii. 

Formularea ipotezei cercetării 

Utilizarea spectrogramelor incluzând 
reprezentări sugestive ale modului şi 
locului de articulare va reduce numărul 
tulburărilor de pronunţie la tinerii cu 
dizabilităţi auditive datorită feedback-
ului obiectiv şi imediat oferit. 

Descrierea lotului de participanţi la studiu 

Lotul  de participanţi este alcătuit din 
elevi ai Liceului  pentru Deficienţi de Auz   
Cluj-Napoca şi din elevi cu dizabilitate 
auditivă integraţi în învăţământul de 
masă care beneficiază de terapii specifice 
şi de recuperare auditiv-verbală în cadrul 
liceului.  

Participanţii prezintă diferite tipuri  şi 
grade de  deficit auditiv, ce au cauze 
congenitale şi sunt protezaţi 
corespunzător. Vârsta participanţilor este 
cuprinsă între  17 şi 21 de ani. 

Patru dintre participanţii provin din 
familii de auzitori şi sunt integraţi în 
învăţământul de masă, iar doi provin din 
familii în care există membrii cu 
dizabilitate auditivă şi  frecventează 
şcoala în regim de semi internat.   

Prezentarea metodologiei cercetării 

Metodele  

Metodele utilizate în cadrul acestei 
cercetări se pot grupa în: 

a) Metode, procedee, probe de 

evaluare: 

Analiza perceptivă 

 presupune audierea semnalului sonor 
verbal şi stabilirea modului de percepere 
şi decodificare a lui de către urechea 
umană, astfel sunt audiate cuvinte şi  
propoziţii şi se identifică tipul şi 
procentajul erorilor/ dificultăţilor de 
pronunţie; 

Analiza acustică  

Se realizează analiza însuşirilor fizice ale 
materialului verbal pe baza 
spectrogramelor realizate în programul 
Praat şi anume, analiza formaţilor şi a 
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spaţiului vocalic; analiza momentelor 
spectrale, VOT. 

Analiza formaţilor  

Proprietăţile spectrale ale vocalelor au 
fost reprezentate prin măsurarea  
frecvenţelor primilor doi formanţi (F1 şi 
F2) ai vocalelor „a”, „u”, „i”. Acestea au 
fost alese pentru că reprezintă poziţiile 
articulatorii ale vocalelor şi evidenţiază 
valorile extreme ale primilor doi formanţi 
(F1 şi F2).  

Analiza spaţiul vocalic 

Spaţiul vocal, este măsura spaţiului 
delimitat de analiza plot a frecvenţelor  
celor trei vocale alese şi este calculat pe 
baza valorilor medii ale fiecărei vocale. 
Spaţiul vocal se calculează pentru 
stabilirea corectitudinii articulării şi 
diferenţierii vocalice (Monsen, 1976), în 
care un spaţiu vocalic restrâns indică o 
apropiere a proximităţii vocalelor şi mai 
puţin diferenţierea vocalică. Formula de 
calcul folosită pentru calculul spaţiului 
acustic  vocalic aşa cum a fost realizată de 
Liu, Tsao and Kuhl (2005), a fost:  

Vowel triangle area (Hz²) = 
ABS{[F1i*(F2a-F2u) + F1a*(F2u-F2i) + F1u* 
(F2i- F2a)]/2}, Unde  “ABS” este valoarea 
absolută, “F1i” simbolizează valoarea F1 a 
vocalei /i/, “F2a” simbolizează valoarea F2 
a vocalei/a/, etc. 

Momentele spectrale 

Proprietăţile spectrale ale consoanelor au 
fost analizate prin analiza momentelor 
spectrale, care calculează localizarea 
tendinţei centrale a frecvenţei şi 
distribuţia energiei semnalului verbal.  

Primul moment (M1) este media, 
reprezentând centru de energie sau 
concentraţia spectrumului. 

Momentul al doilea este deviaţia 
standard, reprezentând distribuţia 
energiei 

Momentul al treilea este  distorsiunea 
(skeweness), reprezentând asimetria 
înclinaţiilor spectrale a distribuţiei 
energiei. O distribuţie simetrică, este 
indicată de o distorsiune zero. O 
distorsiune negativă indică  creştere a 
energiei pe frecvenţele înalte, pe când o 
distorsiune pozitivă indică a concentrare 
a energiei pe frecvenţele joase. 

Momentul 4 (M4) este kurtosis, 
reprezentând un anumit grad de 
“ascuţire” sau măsura (proporţia, spaţiu, 
cantitatea) cea mai înaltă valoare a 
distribuţiei frecvenţei faţă de forma 
normală a distribuţiei. Un kurtosis pozitiv 
indică  o distribuţie foarte ascuţită şi  
reflectă un spectru clar definit, pe când 
unul negativ indică o distribuţie plată. 

Voice onset Time (VOT) 

Este o altă metodă acustică utilă de 
măsurare a vorbirii care se poate extrage 
din analiza spectrografică este timpul de 
atac vocal. Acesta este definit ca fiind 
timpul dintre momentul eliberării bruşte 
a aerului la explozive şi momentul în care 
corzile vocale încep să vibreze (Uchanski 
& Geers, 2003; Liberman & Blumsein, 
1988; Zemlin, 1998).  

Măsurarea timpului de atac vocal la 
vorbirea copiilor deficienţi de auz poate 
oferi informaţii cu privire la percepţia lor 
asupra contrastul sonor. Timpul de atac 
vocal creează o importantă distincţie 
perceptuală între sunete analoge surde şi 
sonore (Lisker,Leigh & Abramson, 1964). 
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b)  Metode şi probe utilizate în cadrul 

intervenţiei terapeutice: 

� Program individualizat; 
� Observaţia directă, fişe logopedice. 

Pentru investigarea eficacităţii utilizării în 
practica terapeutică a programelor de 
vizualizare a vocii, metoda de investigaţie 
aleasă a fost aceea a experimentului cu un 
singur subiect. Această alegere se 
datorează heterogenităţii grupului de 
participanţi şi numeroaselor variabile 
care intervin pe parcursul experimentului 
în fiecare caz în parte. 

Descrierea procedurii de realizare a 
cercetării 

Etape: 

1. Prima etapă a constat în culegerea 
informaţiilor referitoare la fiecare 
dintre tineri cuprinşi în studiu, la 
mediul din care provin, la 
intervenţiile anterioare. În această 
etapă  s-au strâns informaţii din 
timpul discuţiilor cu cadrele 
didactice care lucrează sau au lucrat 
anterior cu tinerii, prin intermediul 
analizei fişelor de observaţie şi a 
caracterizărilor psihopedagogice 
realizate în cadrul centrului şi al 
liceului, audiograme anterioare sau 
rezultate la examinări audiologice 
obiective. 

2. În etapa a doua s-a realizat evaluarea 
pronunţiei participanţilor la 
cercetare cărora li s-a cerut să 
citească o listă  de 45 de cuvinte şi 20 
de propoziţii adaptate după listele 
de cuvinte echilibrate fonetic ale lui 
Florin Constantinescu 
(Constantinescu, 1964). Producţiile 
verbale rezultate au fost înregistrate 

cu ajutorul programului Praat. 
Ulterior pe baza audiţiei producţiei 
verbale înregistrate am realizat 
analiza perceptivă şi consemnarea 
erorilor de pronunţie ale 
participanţilor, precum şi o prima 
analiza acustică şi spectrografică. 

3. Etapa a treia a constat în trainingul 
participanţilor în folosirea feed-
back-ului vizual/programelor de 
vizualizare a vorbirii cu evidenţierea 
pe spectogramă a diferenţelor dintre 
reprezentarea propriei voci şi vocii 
unui auzitor. În perioada de training 
participanţilor li s-a cerut să repete o 
lista de cuvinte împreună cu 
vizualizarea spectrogramei pentru 
identificarea structurilor diferitelor 
segmente de vorbire şi pentru a 
evalua corectitudinea propriei 
pronunţii a unor cuvinte şi 
propoziţii date. 

4. În etapa a patra s-a reevaluat 
pronunţia participanţilor prin 
reaplicare testului iniţial şi analiza 
perceptivă, acustică şi spectrografică 
a producţiilor verbale. 

Analiza şi interpretarea rezultatelor 

Analiza rezultatelor lotului de participanţi 

În această secţiune am descris rezultatele 
evaluării iniţiale pentru a identifica 
erorile în pronunţie care vor fi vizate în 
etapa de formare, dar şi evoluţia 
rezultatelor de-a lungul experimentului 
pe baza analizei perceptive şi acustice. 

Identificarea erorilor de pronunţie  

Pe baza analizei perceptive a itemilor din 
testul administrat  în faza iniţială, cele 
mai frecvente s-au evidenţiat şapte  tipuri 
de erori de pronunţie şi anume deliţia 
consoanelor finale (omisia consoanelor 
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finale), reducţia clusterelor consonantice, 
substituiri ale consoanelor, neutralizarea 
vocalelor, erori în coarticularea 
diftongilor, fragmentarea cuvintelor în 
silabe. Dintre acestea am ales pentru 
perioada de training am ales deliţia 
consoanelor finale, reducţia clusterelor 
consonantice,  care pe de o parte au fost 
cele mai frecvente defecte de pronunţie 
manifeste, iar pe de altă parte sunt uşor 
de evidenţiat pe spectrograme în cadrul 
training-ului de folosire a programelor de 
vizualizare a vocii. 

Analiza perceptivă  

Rezultatele obţinute de participanţi la 
evaluarea iniţială şi finală sunt prezentate 
în Figura 3. În urma folosirii programelor 
de vizualizare a vocii, rezultatele tuturor 
participanţilor arată o uşoară 
îmbunătăţire a pronunţiei prin scăderea 
numărului de erori şi creşterea 
procentului de cuvinte emise corect. 
Astfel, putem spune că folosirea 
feedback-ului vizual a determinat un 
transfer benefic în pronunţia corectă.  

 

 

 

Figura 3. Grafic privind evoluţia pronunţiei înainte şi după folosirea metodelor de vizualizare a vocii 

 
Rezultate Voice onset Time (VOT) 
VOT reprezintă timpul dintre momentul 
eliberării bruşte a aerului la explozive şi 
momentul în care corzile vocale încep să 
vibreze (Uchanski & Geers, 2003; 
Liberman & Blumsein, 1988; Zemlin, 
1998). Măsurarea timpului de atac vocal 
în  vorbirea copiilor deficienţi de auz 
oferă informaţii despre cum percep 
aceştia contrastul sonor. Timpul de atac 
vocal creează o importantă distincţie 

perceptuală între sunete analoge surde şi 
sonore. 

Analiza rezultatelor VOT indică 
reducerea acestui indice odată cu 
folosirea trainingului vizual ceea ce poate 
fi interpretat ca o îmbunătăţire a 
percepţiei contrastului sonor. Rezultatele 
obţinute de participanţi pot fi urmărite în 
graficele  următoare: 
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Fig.4. Evoluţia mediilor VOT  obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic„p” 

 
 

Fig.5. Evoluţia mediilor VOT obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic „t” 
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Fig.6. Evoluţia mediilor  VOT obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic „k 
” 

Observăm că media VOT  pentru /p/ se 
reduce pentru toţi participanţi după 
trainingul de folosire a metodelor de 
vizualizare a vorbirii. Valorile  VOT  
pentru /t/ sunt foarte variabile în funcţie 
de fiecare participant dar şi aceste valori 
scad după o anumită perioadă de 
training. Valorile medii VOT pentru /k/ 
se reduc pentru toţi participanţii. Aceste 
valori indică creşterea capacităţii de 
diferenţiere perceptuală între sunete 
analoge surde şi sonore. 

Analiza spaţiului vocal 

Spaţiul vocal, este măsura spaţiului 
delimitat de analiza plot a frecvenţelor  
celor trei vocale alese şi este calculat pe 
baza valorilor medii ale fiecărei vocale. 
Spaţiul vocal se calculează pentru 
stabilirea corectitudinii articulării şi 
diferenţierii vocalice. Un spaţiu vocalic 
restrâns indică o apropiere a proximităţii 
vocalelor şi mai puţin diferenţierea 
vocalică. În tabelul de mai jos se află  
triunghiul vocalic pentru trei din 
participanți în parte 

 Tabel 1.  Triunghiul vocalic înainte şi după 
training 

Participanţi Pre-
training 

Post-training 

F.A. 282035 
Hertz 
pătraţi 

294051 Hertz 
pătraţi 

B.R. 89251 Hertz 
pătraţi 

114830 Hertz 
pătraţi 

S.M. 267584 Hetz 
pătraţi 

348406Hertz 
pătraţi 

Observăm creşterea ariei triunghiului 
vocalic pentru majoritatea participanţilor 
acesta determinând îmbunătăţirea 
corectitudinii articulării şi diferenţierii 
vocalice la toţi participanţii 

Concluzii  

Toţi participanţii la studiu şi-au 
îmbunătăţit calitatea pronunţiei prin 
reducerea greşelilor comise prin folosirea 
feek-back-ului vizual oferit în cadrul 
metodelor de vizualizare a vorbirii. 
Participanţii şi-a îmbunătăţit rezultatele 
atât în ceea ce priveşte evaluarea 
perceptivă cât şi evaluarea acustică 
referitoare la reducerea erorilor de 
pronunţie. 
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Folosirea metodelor de vizualizare s-a 
dovedit a fi o metodă eficientă de terapia 
limbajului, participanţii manifestând 
interes pentru această nouă abordare 

Ipoteza a fost că folosirea  
spectrogramelor în terapiile specifice şi 
de recuperare va reduce numărul 
tulburărilor de pronunţie la adolescenţii 
şi tinerii cu dizabilitate auditivă  datorită 
feedback-ului obiectiv şi imediat oferit. 
Fiecare dintre participanţii la program au 
prezentat îmbunătăţiri  ale  pronunţiei  
dar evoluţia şi rezultatele folosirii 
metodelor de vizualizare a vorbirii au fost 
diferite. O influenţă  importantă asupra 
rezultatelor a avut-o şi particularităţile 
individuale, stilul de învăţare, motivaţia 
spre învăţare, voinţa şi dorinţa de 
autodepăşire precum şi personalitatea 
participanţilor. 

Rezultatele obţinute confirmă faptul că, 
evaluările pronunţiei şi vorbirii cu 
ajutorul metodei spectrofice sunt mai 
relevante şi mai obiective decât evaluările 
tradiţionale ale pronunţiei  datorită 
faptului că, analiza acustică poate 
evidenţia mai multe detalii acustice ale 
caracteristicilor vorbirii 
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