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Εισαγωγή στη ϕωνητική

1

Εισαγωγή

Η οµιλία αποτελείται από ήχους µιας ειδικής κατηγορίας, οι οποίοι (α) παράγονται ϕυσικά
από την ανθρώπινη ϕωνητική οδό και () αντιστοιχούν σε γλωσσικές µονάδες. Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οι γλωσσικές µονάδες της οµιλίας είναι οι λέξεις, οι οποίες έχουν
το χαρακτηριστικό να µεταφέρουν νόηµα. Σε αθύτερη εξέταση όµως διαπιστώνουµε ότι οι
ελάχιστες γλωσσικές µονάδες που απαρτίζουν την οµιλία είναι µικρότερες από λέξεις και
δεν ϕέρουν νόηµα αλλά σχετίζονται περισσότερο µε µεµονωµένους ήχους.1 Οι ελάχιστες
αυτές γλωσσικές µονάδες που απαρτίζουν την οµιλία ονοµάζονται ϕθόγγοι.
Στις ενότητες που ακολουθούν εξετάζεται η οµιλία από διάφορες πλευρές που συµπληρώνουν η µία την άλλη µε έµφαση στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου που την
απαρτίζουν, τον τρόπο που αυτά παράγονται και την πληροφορία που µεταφέρουν. Η
µελέτη της οµιλίας συνδυάζει στοιχεία από πολλά επιστηµονικά πεδία. Από την πλευρά
της γλώσσας, εξετάζουµε τη σχέση των ήχων της οµιλίας µε τις λέξεις και µε τις αφηρηµένες µονάδες, τα ϕωνήµατα, που συνδυάζονται για να σχηµατίσουν λέξεις. Εξετάζουµε τις
ιδιότητες των ϕθόγγων που µας διευκολύνουν να τους ταξινοµήσουµε σε κατηγορίες και
τη σχέση των ιδιοτήτων αυτών µε την άρθρωση που τους προκαλεί και τον ήχο που παράγεται. Από την πλευρά της παραγωγής των ήχων της οµιλίας εξετάζουµε τις ιδιότητες της
ϕωνητικής οδού και τους µηχανισµούς άρθρωσης και παραγωγής ήχου. Η παραγωγή της
οµιλίας κατανοείται µέσα από την ταξινόµηση των ϕθόγγων που παράγονται, µε κριτήρια
άρθρωσης και ϕωνής, τα οποία παράγουν κατηγορίες σαν εκείνες που προέρχονται από
τη γλωσσολογική µελέτη. Από την πλευρά του ήχου, µελετάµε τις ιδιότητες των ηχητικών
κυµάτων που παράγονται και εκπέµπονται από το στόµα και τη µύτη. Τα ακουστικά χαρακτηριστικά των ϕθόγγων αντιστοιχούν στις ιδιότητες ϕώνησης και άρθρωσης που οδήγησαν
στην παραγωγή τους.
Είναι σηµαντικό να διακρίνουµε ητά µεταξύ ϕωνής και οµιλίας, όπως και αργότερα
µεταξύ ϕώνησης και άρθρωσης. Η ϕωνή είναι ήχος που συνήθως χρησιµοποιείται για
οµιλία, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. κραυγή, µουρµουρητό). Η ϕωνή αποτελεί χαρακτηριστικό πολών ϕθόγγων κι έτσι τη συναντούµε πάντα
στην οµιλία, δεν είναι όµως απαραίτητο συστατικό ούτε όλων των ϕθόγγων (π.χ. για το [σ]
– αναλογιστείτε πώς λέµε «σσσσσ» για ησυχία) αλλά και ούτε κάθε περίπτωσης οµιλίας
(π.χ. ψιθύρισµα). Υπάρχουν χαρακτηριστικά της ϕωνής, όπως η ραχνάδα, η ψιλή ή
αριά ϕωνή, τα οποία δεν αλλοιώνουν το ϕωνητικό χαρακτήρα της οµιλίας, όπως µπορεί
κανείς να τραγουδήσει την ίδια πρόταση µε το ίδιο νόηµα αλλά µε διαφορετικές µελωδίες. Αντίστροφα, υπάρχουν χαρακτηριστικά της οµιλίας, όπως το ψεύδισµα ή µια ξενική
προφορά, τα οποία δε σχετίζονται µε τον ήχο της ϕωνής. Ο διαχωρισµός αυτός είναι απααίτητος για την κατανόηση των ϕαινοµένων της παραγωγης της οµιλίας και για τη µελέτη
και αντιµετώπιση των διαταραχών της στους κλινικούς κλάδους της λογοθεραπείας και της
λογοπαθολογίας.
Για την κατανόηση και µελέτη των ακουστικών κυµάτων, και ειδικότερα για την απεικόνιση και επεξεργασία των ήχων των ϕθόγγων, είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταγράφει τους ϕθόγγους µέσω ενός µικροφώνου και απεικονίζει τις ιδιότητες του ηχου µε διάφορους τρόπους που καθιστούν
ορισµένα χαρακτηριστικά προφανή. ΄Ετσι είναι δυνατός ο συσχετισµός των ακουστικών
ιδιοτήτων των ϕθόγγων µε την άρθρωση και τη ϕώνηση που τα προκάλεσε. Μέσα από
1
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την απεικόνιση της οµιλίας µπορεί κανείς να συµπεράνει τις διαδικασίες παραγωγής της
καθώς και ορισµένες διαταραχές της παραγωγής. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
δεν µπορεί ποτέ να υποκαταστήσει (πόσο µάλλον να αντικαταστήσει) ένα έµπειρο αυτί. Εντούτοις είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την εκπαίδευση και την κατανόηση των διεργασιών
παραγωγής της οµλίας, τόσο στη ϕυσιολογική όσο και σε διαταραγµένες περιπτώσεις.
Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά την παραγωγή και την ακουστική της οµιλίας
ονοµάζεται ϕωνητική. Η ϕωνητική εξετάζει τις ιδιότητες της άρθρωσης και των ϕθόγγων,
καθώς και τα υπερτµηµατικά χαρακτηριστικά της οµιλίας, αυτά δηλαδή που καλύπτουν
περισσότερους από έναν ϕθόγγους, από συλλαβές µέχρι ολόκληρες προτάσεις. Για την καταγραφή των ϕωνητικά σηµαντικών χαρακτηριστικών υπάρχει ένα εξειδικευµένο σύστηµα
συµβόλων το οποίο ονοµάζεται διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο. Αυτό περιλαµβάνει σύµβολα
για τους ϕθόγγους καθώς και άλλα σύµβολα και διακριτικά σηµεία που τροποποιούν,
διευκρινίζουν ή συµπληρώνουν τα σύµβολα των ϕθόγγων. Το διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο
ονοµάζεται έτσι επειδή είναι σχεδιασµένο να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις πιθανών ήχων
οµιλίας, για όλες τις γλώσσες. Επειδή κατέχει κεντρική ϑέση στη µέθοδο της ϕωνητικής
αφιερώνουµε σ’ αυτό ένα ξεχωριστό κεφάλαιο όπου εξετάζουµε τη ϕωνητική µεταγραφή
και τη χρησιµοποιούµε για την ακριβέστερη περιγραφή της παραγωγής ϕθόγγων και των
αλλοιώσεών τους.

1.1

Φθόγγοι

Η οµιλία αποτελείται από στοιχειώδεις ήχους, οι οποίοι ονοµάζονται ϕθόγγοι. Κάθε γλώσσα
έχει ένα σύνολο ϕθόγγων µε τους οποίους σχηµατίζει όλες τις λέξεις της και, συνεπώς, όλες
τις ϕράσεις που µπορούν να προφερθούν στη γλώσσα αυτή. Κάθε άνθρωπος προφέρει τους
ήχους της οµιλίας λίγο διαφορετικά, γι’ αυτό και µπορούµε να αναγνωρίσουµε την ταυτότητα ενός οµιλητή από τη ϕωνή του. Οι άντρες γενικά έχουν διαφορετική ϕωνή από τις
γυναίκες, όπως και τα παιδιά από τους ηλικιωµένους. Επίσης ο ήχος της οµιλίας διαφέρει
ανάλογα µε το χώρο µέσα στον οποίο µιλάµε (µπορούµε να µαντέψουµε αν κάποιος µιλάει
σε ανοικτό χώρο ή σε µια σπηλιά), ανάλογα µε τη διάθεσή του (µπορούµε από τη ϕωνή να
καταλάβουµε αν κάποιος είναι ταραγµένος, ϑυµωµένος, χαρούµενος κλπ.), ανάλογα µε
το µέσο µεταφοράς (για παράδειγµα αν µιλάει από το τηλέφωνο) και πολλά άλλα. Με δυο
λόγια, οι ήχοι της οµιλίας εξαρτώνται από πολλές παραµέτρους που δεν έχουν σχέση µε το
περιεχόµενο της οµιλίας, δηλαδή µε το νόηµα των λέξεων που προφέρονται. ΄Ολες αυτές
οι διαφορές στους ήχους της οµιλίας δεν µας ενδιαφέρουν όταν µελετάµε την προφορά
των λέξεων διότι οι διαφορές είναι διαφορετικού τύπου από τις ακουστικές διαφορές που
µπορούν να µεταβάλλουν το νόηµα µιας λέξης (όπως για παράδειγµα η ηχητική διαφορά
µεταξύ των λέξεων «ϑήρα» και «ϕύρα»). Για να διαχωρίσουµε τα χαρακτηριστικά των
ήχων της οµιλίας που µας ενδιαφέρουν για τη µελέτη της προφοράς των λέξεων από τα χαακτηριστικά που εξαρτώνται από άλλες παραµέτρους άσχετες προς το νόηµα των λέξεων
ορίζουµε τις κατηγορίες των ϕθόγγων.
Οι ϕθόγγοι λοιπόν είναι οντότητες της ϕωνητικής. Είναι κατηγορίες ήχων που έχουν
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν να κάνουν µε την παραγωγή τους, δηλαδή την εκφορά τους, που περιλαµβάνει τη ϕωνή και την άρθρωση, καθώς
και µε την ακουστική τους σύσταση, δηλαδή το είδος και τις ιδιότητες του ίδιου του ήχου
όπως µπορούµε να τις απεικονίσουµε και να τις µετρήσουµε σε µια ηχογράφηση µε τη
2
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οήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ϕθόγγοι χωρίζονται σε σύµφωνα και ϕωνήεντα 2
όπως ϑα οριστούν και ϑα περιγραφούν στη συνέχεια.

1.2

Ορθογραφία

Είναι πολύ σηµαντικό να διαχωρίσουµε τις έννοιες της ϕωνητικής από την ορθογραφία.
Για την ακρίβεια όταν µελετάµε τη γλώσσα ϑα πρέπει να ξεχάσουµε εντελώς ότι η γλώσσα
αναπαριστά τις λέξεις της µε ένα συµβατικό τρόπο γραφής και να επικεντρώσουµε το ενδιαϕέρον µας στους ήχους της γλώσσας και µόνο σε αυτούς. Αν η γραφή δεν είχε εφευρεθεί,
ή αν ήµασταν αναλφάβητοι, η γλώσσα ως σύστηµα επικοινωνίας µε ήχο που αρθρώνουµε
στη ϕωνητική οδό (λάρυγγα, στόµα, µύτη) δε ϑα είχε καµία διαφορά από αυτό που είναι
σήµερα. Η γραφή είναι απλώς ένα σύστηµα απεικόνισης της προφορικής γλώσσας το οποίο εκτός από τον ήχο των λέξεων επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως
συµβατικούς κανόνες, την ιστορία των λέξεων, τις µορφολογικές (γραµµατικές) σχέσεις µεταξύ λέξεων κ.ά. Τίποτα από αυτά δε µας απασχολεί κατά τη µελέτη της ϕωνητικής. ΄Ετσι,
όταν µιλάµε για ϕωνήεντα ϑα εννοούµε τους πέντε ϕωνηεντικούς ϕθόγγους, που µπορούν
προς το παρόν να απεικονιστούν ορθογραφικά ως α, ε, ι, ο, ου, και όχι τα επτά ϕωνηεντικά
γράµµατα α, ε, η, ι, ο, υ, ω. ΄Οµοια, όταν µιλάµε για σύµφωνα ϑα εννοούµε ϕθόγγους,
όπως αυτοί που µπορούν προσωρινά να απεικονιστούν ορθογραφικά ως µπ, κ, , κλπ.,
και όχι γράµµατα όπως µ, π, ξ κλπ.3

1.3

Φωνήµατα

Οι γλωσσολόγοι που µελετούν τη δοµή των λέξεων, αντί για ϕθόγγους, αναφέρονται σε
ϕωνήµατα. Τα ϕωνήµατα δεν είναι ϕυσικές οντότητες, κάτι που µπορούµε να αρθρώσουµε
ή να ακούσουµε (όπως είναι οι ϕθόγγοι). Τα ϕωνήµατα είναι αφηρηµένες ϑεωρητικές
κατασκευές του κλάδου της γλωσσολογίας που ονοµάζεται ϕωνολογία. Χρησιµεύουν για
να συστηµατοποιούµε τη µελέτη της γλώσσας και να περιγράφουµε ορισµένα ϕαινόµενα
που συνδέονται εν µέρει µε την προφορά των λέξεων. Για παράδειγµα, η ϕωνολογία
παραδέχεται την ύπαρξη ενός ϕωνήµατος που συµβολίζεται /m/, το οποίο περιλαµβάνεται
στη ϕωνολογική σύσταση των λέξεων «αµφίβιο» και «αµόνι». Μάλιστα είναι και στις
δύο λέξεις δεύτερο στη σειρά. ΄Οµως στη συνήθη, όχι ιδιαίτερα προσεκτική άρθρωση των
λέξεων, είναι πιθανό ότι προφέροντας «αµφίβιο» το κάτω χείλος έρχεται σε επαφή µε τα
δόντια µεταξύ του α και του ϕ, ενώ προφέροντας «αµόνι» το κάτω χείλος εφάπτεται µόνο
µε το πάνω χείλος µεταξύ του α και του ό. Η διαφορά αυτή στην προφορά αντιστοιχεί
σε δύο διαφορετικούς ϕθόγγους (διαφορετική άρθρωση και διαφορετικοί ήχοι), όχι όµως
και σε διαφορετικά ϕωνήµατα. Ο λόγος είναι ότι στη ϕωνολογία αρκεί ένα ϕώνηµα για
να περιγράψει τις δύο λέξεις, µε την πρόσθετη παραδοχή ενός κανόνα που τροποποιεί την
πραγµάτωση του ϕωνήµατος σε ορισµένες περιπτώσεις (ανάλογα µε το είδος του συµφώνου
που ακολουθεί). ΄Ετσι µπορεί µια ϕωνητική διαφορά (δηλαδή δύο διαφορετικοί ϕθόγγοι)
να µην αντιστοιχεί σε ϕωνολογική διαφορά (να υπάρχει δηλαδή ένα µόνο ϕώνηµα). ΄Οµοια,
µεταξύ των λέξεων «άγχος» και «άνθος» υπάρχει ϕωνητική διαφορά σε δύο ϕθόγγους (τον
δεύτερο και τρίτο κάθε λέξης), ενώ ϕωνολογική διαφορά µόνο σε έναν, αν υποθέσουµε ότι
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Υπάρχει και µια ενδιάµεση κατηγορία ϕθόγγων που ονοµάζονται ηµίφωνα.
Ειδικά το ξ, ως γράµµα, χρησιµοποιείται για να απεικονίσει δύο ϕθόγγους, αντί να γράφουµε κσ.
Αντίστοιχα και το ψ χρησιµοποιείται ορθογραφικά αντί του συνδυασµού γραµµάτων πσ.
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αρκεί ένα ϕώνηµα /n/ και ένας κανόνας τροποποίησής του αν ακολουθεί άλλο ϕώνηµα
από µια συγκεκριµένη οµάδα.
Μελετώντας λοιπόν τη ϕωνητική, ϑα πρέπει να προσέχουµε διαρκώς να αναφερόµαστε
στους ϕθόγγους και µόνο, και να αποφεύγουµε τη σύγχυση τόσο µε την ορθογραφία όσο
και µε τη ϕωνολογία, που αποτελούν διαφορετικά πεδία µελέτης και απεικόνισης της
γλώσσας.

2
2.1

Φωνή
∆ιάκριση ϕωνής από οµιλία

Η παραγωγή των ϕθόγγων, γενικότερα της οµιλίας, προϋποθέτει τη δηµιουργία κάποιου
ήχου, και τη διαµόρφωση του ήχου αυτού ώστε να προσλάβει τα ιδιαίτερα ακουστικά χαακτηριστικά του κάθε ϕθόγγου. Ο διαχωρισµός σε παραγωγή και διαµόρφωση του ήχου
είναι ϑεµελιώδους σηµασίας στην κατανόηση της παραγωγής της οµιλίας, ιδιαίτερα στη
περίπτωση ϕωνούµενης, ηχηρής ή έµφωνης οµιλίας, όταν δηλαδή δηµιουργείται ϕώνηση
στο λάρυγγα από τη δόνηση των ϕωνητικών πτυχών. Αλλά και γενικότερα, η διάκριση
στη δηµιουργία και τη διαµόρφωση του ήχου είναι κάτι που συναντούµε συχνά και εκτός
οµιλίας. Εύκολα µπορεί να ρει κανείς παραδείγµατα στη µουσική αλλά και σε άλλα
ϕαινόµενα της καθηµερινής ωής.
Παρατηρώντας τα µουσικά όργανα διαπιστώνει κανείς ότι στις περισσότερες, αν όχι
όλες τις περιπτώσεις, αυτά αποτελούνται από κάποιο µηχανισµό ή εξάρτηµα που παράγει
ήχο και µια άλλη διάταξη ή εξάρτηµα που δίνει στον ήχο τα χαρακτηριστικά του οργάνου.
Στα έγχορδα όργανα ο ήχος παράγεται από την ταλάντωση των χορδών, λαµβάνει όµως το
χαρακτηριστικό του ηχόχρωµα εξαιτίας του αντηχείου, δηλαδή του «κουτιού» του οργάνου. ∆οκιµάστε να τσιµπήσετε µια τεντωµένη χορδή που δεν ρίσκεται προσαρµοσµένη
πάνω στο ακέραιο αντηχείο µιας κιθάρας ή ενός ιολιού και ϑα καταλάβετε αµέσως τη
διαφορά. Στα πνευστά µε γλωσσίδι, όπως το σαξόφωνο και το κλαρίνο, ο ήχος παράγεται
από ταλάντωση του γλωσσιδίου αλλά διαµορφώνεται µέσα στο σωλήνα του οργάνου. Στα
πνευστά µε επιστόµιο, ο ήχος παράγεται από τον παλµό των χειλιών του µουσικού µέσα
στο επιστόµιο, και µόνο µέσα στο µπρούτζινο σωλήνα που ακολουθεί λαµβάνει τα µουσικά χαρακτηριστικά του κάθε οργάνου (τροµπόνι, τροµπέτα, κόρνα κ.ά.). Στα τύµπανα,
ο ήχος παράγεται από τη δόνηση της τεντωµένης µεµβράνης, αλλά αν δεν υπήρχε ο ϑάλαµος αντήχησης από κάτω δε ϑα ήταν καθόλου ευχάριστος ούτε και ιδιαίτερα ακουστός
(δοκιµάστε να χτυπήσετε µια τεντωµένη µεµβράνη χωρίς αντηχείο).
Και άλλα παραδείγµατα, εκτός µουσικής, µπορούν να δείξουν τη διαφορά µεταξύ πααγωγής κάποιου ήχου, ή κρότου, και διαµόρφωσης ενός τελικού ακούσµατος διαµέσου
κάποιας διάταξης η οποία δε συµµετέχει στην καθεαυτή παραγωγή του ήχου. Για παάδειγµα, η πηγή του ήχου µιας µηχανής ρίσκεται κυρίως στην εκτόνωση των αερίων
κατά τις εκρήξεις του µίγµατος αέρα-καυσίµου µέσα στους ϑαλάµους καύσης και κατά
την ταχύτατη έξοδο των αερίων προς το σύστηµα εξαγωγής. ΄Οµως γνωρίζουµε όλοι ότι
ο χαρακτηριστικός ήχος ενός οχήµατος οφείλεται ιδιαίτερα στην εξάτµιση, γι’ αυτό και
πολλοί αλλάζουν τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων ή των µοτοσυκλετών τους για να πετύχουν ένα πιο ευχάριστο (για τους ίδιους) αποτέλεσµα : πιο «άγριο», πιο ήσυχο, πιο αθύ
κλπ. Η εξάτµιση δηλαδή διαµορφώνει το «χαρακτήρα» του ήχου χωρίς να συµµετέχει
στην παραγωγή του, εφόσον µια εξάτµιση από µόνη της είναι ιδιαίτερα ήσυχη, αν δεν τη
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χτυπήσουµε και δεν τη συνδέσουµε στην εξαγωγή ενός κινητήρα. Κατά την ίδια έννοια, η
ϕωνητική µας οδός, την οποία ϑα εξετάσουµε στη συνέχεια, παίζει καθοριστικό όλο στην
παραγωγή της οµιλίας, χωρίς να συµµετέχει απαραίτητα και στην παραγωγή του ήχου
καθεαυτού.
΄Ενας ασικός τρόπος παραγωγής ήχου για την οµιλία είναι η ϕωνή. Φωνή, η καλύτερα
ϕώνηση, είναι το ϕαινόµενο παραγωγής ήχου στο λάρυγγα εξαιτίας της ταλάντωσης των
ϕωνητικών πτυχών (και όχι ϕωνητικών χορδών, διότι πρόκειται στην κυριολεξία για πτυχώσεις µαλακών ιστών και όχι για χορδές). Η ϕώνηση διαπιστώνεται εύκολα τοποθετώντας
ένα δάχτυλο στο λαιµό, στο ύψος του λάρυγγα, πάνω δηλαδή στο «µήλο του Αδάµ», και
λέγοντας µια ϕράση εναλλάξ ψιθυριστά και µε κανονική ϕωνή. Κατά τη διάρκεια της
κανονικής οµιλίας, αλλά όχι της ψιθυριστής, είναι ιδιαίτερα αισθητή µε την αφή η ταλάντωση των ϕωνητικών πτυχών. Οµοίως, τοποθετώντας ένα δάχτυλο πάνω από το λάρυγγα
και λέγοντας «σσσσσσζζζζζζζ», δηλαδή εναλλάξ χωρίς διακοπή «σ» και « », η εναλλαγή
µεταξύ του ϕωνούµενου « » και του άφωνου «σ» γίνεται αµέσως αντιληπτή.

2.2

Φωνητικές πτυχές

Οι ϕωνητικές πτυχές είναι πτυχώσεις µαλακού ιστού δεξιά και αριστερά στο λάρυγγα, οι
οποίες µπορούν να έρχονται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους ή να αποµακρύνονται χάρη
σε ειδικούς µυς και χόνδρους µε τους οποίους συνδέονται. Στην πιο απλή περίπτωση,
πλησίασµα των αρυτενοειδών χόνδρων συνεπάγεται κλείσιµο του ανοίγµατος µεταξύ των
ϕωνητικών πτυχών, ενώ αντίστροφα αποµάκρυνση των αρυτενοειδών συνεπάγεται αύξηση
του ανοίγµατος. Στην περίπτωση του ανοίγµατος διευκολύνεται η οή του αέρα µέσα από
το λάρυγγα, όπως όταν πρέπει να πάρουµε µια αθειά αναπνοή. Στην περίπτωση του
κλεισίµατος δυσχεραίνεται η οή του αέρα και όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες
τάσης, απόστασης, και οής αέρα, εξαναγκάζονται σε ταλάντωση οι ϕωνητικές πτυχές.
Για την κατανόηση του ασικού µηχανισµού της ϕώνησης είναι σηµαντικό να ϑυµηθούµε σε γενικές γραµµές πώς συµπεριφέρεται ένα ευστό όταν το αναγκάζουµε να
περάσει από µια στενή δίοδο. Αν κρατήσουµε δύο ϕύλλα χαρτί αντικριστά σε απόσταση
λίγων εκατοστών µεταξύ τους και ϕυσήξουµε στη µια άκρη τους ϑα δούµε ότι εξαιτίας
του εύµατος αέρα ανάµεσά τους αυτά ϑα πλησιάσουν το ένα το άλλο. Αντίθετα από ό,τι
ίσως περιµέναµε, να «σπρώξει» δηλαδή ο αέρας που ϕυσάµε τα δύο ϕύλλα ώστε να αποµακρυνθούν το ένα από το άλλο, στην πραγµατικότητα το γρήγορο πέρασµα του αέρα
ανάµεσα από τις δύο επιφάνειες έχει ως αποτέλεσµα την έλξη µεταξύ των επιφανειών. Αυτό
οφείλεται στην υποπίεση που δηµιουργείται, δηλαδή τη µειωµένη πίεση του αέρα µεταξύ
των δύο ϕύλλων, σε σχέση µε την πίεση του αέρα στον περιβάλλοντα χώρο, και ιδιαίτερα
στις εξωτερικές πλευρές των ϕύλλων. ΄Οπως η αύξηση της πίεσης έχει ως αποτέλεσµα την
ώθηση, έτσι η µείωση της πίεσης έχει ως αποτέλεσµα την έλξη. Στην ουσία, επειδή η πίεση
είναι σχετική, πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ϕαινόµενο, όπως µπορούµε να τραβήξουµε
ένα αντικείµενο µε το χέρι µας από τη µία πλευρά αντί να το σπρώξουµε από την άλλη, µε
το ίδιο αποτέλεσµα. Το πρώτο σηµαντικό στοιχείο λοιπόν είναι ότι αύξηση της ταχύτητας
του αέρα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πίεσης. Αυτό είναι γνωστό στη ϕυσική και ως
νόµος του νόµος του Bernoulli.
Το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο έχει να κάνει µε την έννοια της οής. Για να το καταλάβουµε µπορούµε να σκεφτούµε την περίπτωση των αυτοκινήτων στην εθνική οδό. ΄Εστω
ότι σε κάποιο σηµείο για δυο χιλιόµετρα ο δρόµος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ
πριν και µετά από αυτό υπάρχουν τρεις λωρίδες. Ας υποθέσουµε ότι στο τέλος του δρόµου
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παρατηρείται µια σταθερή οή αυτοκινήτων. Για να περνούν τα αυτοκίνητα µε σταθερή
οή ϑα πρέπει εκεί που υπάρχουν δύο λωρίδες τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν γρηγορότερα
από εκεί που υπάρχουν τρεις λωρίδες. ΄Εστω ότι στο τέλος του δρόµου, όπου υπάρχουν
τρεις λωρίδες, η οή των αυτοκινήτων είναι έξι αυτοκίνητα ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε µια λωρίδα (από τις τρεις) περνούν δύο αυτοκίνητα κάθε δευτερόλεπτο
(2×3=6). ΄Οµως ο συνολικός αριθµός των διερχοµένων οχηµάτων πρέπει να είναι παντού
ο ίδιος, άρα και από τις δύο λωρίδες περνούν συνολικά έξι αυτοκίνητα ανά δευτερόλεπτο
(αλλιώς ϑα έπρεπε να εξαϋλώνονται ή να δηµιουργούνται αυτοκίνητα από το πουθενά !).
Για να ισχύει αυτό ϑα πρέπει από τις δύο λωρίδες να περνούν σε κάθε λωρίδα τρία αυτοκίνητα ανά δευτερόλεπτο (πάλι 2×3=6). ∆ηλαδή από το κοµµάτι του δρόµου που έχει
δύο λωρίδες περνούν σε κάθε λωρίδα 3 αυτοκίνητα ανά δευτερόλεπτο ενώ από το κοµµάτι
που έχει τρεις λωρίδες περνούν σε κάθε λωρίδα 2 αυτοκίνητα ανά δευτερόλεπτο, άρα τα
αυτοκίνητα περνούν µε µεγαλύτερη σχετικά ταχύτητα από το στενότερο κοµµάτι. Μάλιστα
η σχέση µεταξύ των διαφορετικών ταχυτήτων (2/δλ – 3/δλ) είναι αντίστροφη της σχέσης
της χωρητικότητας του δρόµου (3 λωρίδες – 2 λωρίδες). Με άλλα λόγια, όσο ϕαρδύτερος
είναι ο δρόµος τόσο αργότερα περνούν τα αυτοκίνητα ώστε να διατηρείται η συνολική οή
σταθερή. ΄Αρα και όσο στενότερος ο δρόµος, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να περνούν. Αυτό το
ϕαινόµενο παρατηρείται και όποτε ένα ευστό πρέπει να περάσει µέσα από σωλήνες που
διαφέρουν σε διάµετρο. ΄Οσο δηλαδή πιο στενό είναι το πέρασµα, τόσο µεγαλύτερη είναι η
ταχύτητα διέλευσης. Αυτό είναι και το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση του
µηχανισµού της ϕώνησης, και στη ϕυσική είναι γνωστό ως αρχή της συνέχειας ή νόµος
της παροχής.
Ας δούµε τώρα τι σχέση έχουν αυτά τα ϕαινόµενα µε τις ϕωνητικές πτυχές. ΄Οταν
οι λαρυγγικοί µύες4 είναι χαλαροί και οι αρυτενοειδείς χόνδροι αποµακρυσµένοι, τότε οι
πτυχώσεις του λάρυγγα ρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους και περνάει ελεύθερα
ανάµεσά τους ο αέρας της αναπνοής – εισπνοή και εκπνοή. ΄Εστω τώρα ότι ξεκινά µια
ελεγχόµενη εκπνοή διαρκείας.5 ΄Οταν ασκηθεί µια τάση στους µύες τότε έλκονται οι
χόνδροι και παρασύρουν τις πτυχώσεις προς το κέντρο του σωλήνα, πλησιάζουν δηλαδή οι
ϕωνητικές πτυχές µεταξύ τους και σχηµατίζουν µια λεπτή σχισµή απ’ όπου µε δυσκολία
µπορεί να περάσει ο αέρας. Η µείωση της διατοµής, δηλαδή το στένεµα της διόδου από
την οποία πρέπει να περάσει ο αέρας κατά την εκπνοή, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της
ταχύτητας του αέρα λόγω της αρχής της συνέχειας. Η αυξηµένη ταχύτητα του αέρα µεταξύ
των ϕωνητικών πτυχών τότε έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πίεσης στο σηµείο αυτό λόγω
του νόµου του Bernoulli. Η µείωση της πίεσης έλκει τις ϕωνητικές πτυχές να πλησιάσουν
ακόµα περισσότερο η µία την άλλη, δηλαδή ενισχύει το αποτέλεσµα της τάσης των µυών.
Τελικά οι ϕωνητικές πτυχές έρχονται τόσο κοντά που αγγίζουν η µία την άλλη και έτσι
το άνοιγµα µεταξύ των ϕωνητικών πτυχών κλείνει εντελώς. Το κλείσιµο του ανοίγµατος
εµποδίζει τον αέρα να συνεχίσει να εξέρχεται και έτσι σταµατά η οή του αέρα. ΄Οµως η
εκπνοή δεν έχει ολοκληρωθεί και οι πνεύµονες από κάτω πιέζουν για να αδειάσουν από τον
«χρησιµοποιηµένο» αέρα, κι έτσι αυξάνεται η πίεση του αέρα από κάτω από τις ϕωνητικές
πτυχές. Τελικά η πίεση αυτή σπρώχνει τόσο τις ϕωνητικές πτυχές που υπερισχύει της
4
Υπάρχουν αρκετοί µύες που εµπλέκονται στη ϑέση και την τάση των ϕωνητικών πτυχών, είτε µέσω
χόνδρων είτε απευθείας, αλλά δεν κρίνεται σηµαντικό να κατονοµαστούν και να διαχωριστούν οι λειτουργίες
τους στα πλαίσια ενός τόσο εισαγωγικού εγχειριδίου.
5
Η εκπνοή που πραγµατοποιείται µε σκοπό τη ϕώνηση διαφέρει από την εκπνοή που εξυπηρετεί αποκλειστικά την αναπνοή. Οι σχετικές λεπτοµέρειες αποτελούν πεδίο µελέτης της ανατοµίας και ϕυσιολογίας
της οµιλίας.
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µυϊκής τάσης και αναγκάζει τις ϕωνητικές πτυχές να ανοίξουν και να αποµακρυνθούν η
µία από την άλλη. Το άνοιγµα αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αποκατάσταση της οής του
αέρα µεταξύ των ϕωνητικών πτυχών και συνεπώς την εφαρµογή και πάλι της αρχής της
συνέχειας και του νόµου του Bernoulli όπως και προηγουµένως. Αν η τάση των µυών
διατηρείται ακόµα το αποτέλεσµα ϑα είναι πάλι το πλησίασµα των ϕωνητικών πτυχών και
τελικά το κλείσιµο της διόδου και η διακοπή της οής του αέρα. Η αύξηση της πίεσης του
αέρα ϑα ξανασπρώξει τις ϕωνητικές πτυχές και ϑα πετύχει πάλι την αποµάκρυνσή τους
κ.ο.κ., δηµιουργώντας ένα επαναλαµβανόµενο άνοιγµα-κλείσιµο των ϕωνητικών πτυχών
και µια διακεκοµµένη οη αέρα ανάµεσά τους. Ο υθµός διέλευσης ποσοτήτων αέρα µέσα
από τις ϕωνητικές πτυχές ϑα είναι ϕυσικά ο ίδιος µε το υθµό που οι ϕωνητικές πτυχές
ανοιγοκλείνουν. ΄Οταν ακουµπαµε το δάχτυλο στο λαιµό µας αισθανόµαστε ακριβώς αυτό
το ανοιγοκλείσιµο.
΄Οπως ϕαίνεται από την περιγραφή αυτή, για την παραγωγή ϕωνής είναι απαραίτητα
δύο πράγµατα : Πρώτον, η δηµιουργία και διατήρηση της οής του αέρα διαµέσου του
λάρυγγα. ∆εύτερον, η τάση των µυών που αναγκάζει τις ϕωνητικές πτυχές να πλησιάσουν
και να στενέψουν το άνοιγµα του λάρυγγα. Συνεπώς ένα πρόβληµα ϕωνής µπορεί να είναι
αποτέλεσµα δυσκολίας στη διατήρηση οής αέρα ή αδυναµίας ελέγχου του λάρυγγα όσον
αφορά στη σωστή ϑέση των ϕωνητικών πτυχών. Για την κατάλληλη αντιµετώπιση προβληµάτων ϕωνής είναι απαραίτητο να γίνει η σωστή διάγνωση της πηγής του προβλήµατος
σχετικά µε τους δύο αυτούς παράγοντες.

2.3

Μηχανισµοί οής αέρα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη δηµιουργία οής αέρα διαµέσου των ϕωνητικών πτυχών
και, συνεπώς, για τη λειτουργία της ϕώνησης. Ο συνηθέστερος είναι συγγενικός προς την
εκπνοή, µε την έννοια ότι ασίζεται στις ίδιες οµάδες µυών και στην ίδια πορεία του αέρα.
Ο τρόπος αυτός ονοµάζεται πνευµονικός µηχανισµός οής αέρα. Για την ακρίβεια, επειδή
πρόκειται για την έξοδο του αέρα, συνεπώς ονοµάζεται εκπνευστικός πνευµονικός µηχανισµός. Αντίστοιχα υπάρχει και ο εισπνευστικός πνευµονικός µηχανισµός, όταν η οή του
αέρα παράγεται κατά την εισπνοή. Τότε µπορεί πάλι κατά τον ίδιο τρόπο να παραχθεί
ϕώνηση µε σύγκλιση των ϕωνητικών πτυχών. Ο εισπνευστικός αυτός τρόπος ϕώνησης
δεν παρατηρείται στην ελληνική γλώσσα ούτε και στις περισσότερες από τις γλώσσες του
κόσµου. Πάντως στην Ελλάδα παράγονται ορισµένα επιφωνήµατα δυσάρεστης έκπληξης
µε αυτόν, ενώ εξαιτίας του είναι ακουστές καµιά ϕορά και οι εισπνοές των τραγουδιστών
µεταξύ ϕράσεων.
Υπάρχουν και άλλοι µηχανισµοί παραγωγής οής αέρα, όπως ο γλωσσιδικός (ή ϕαυγγικός) και ο υπερωικός (ή στοµατικός). Για καθένα απ’ αυτούς, όπως και για τον
πνευµονικό, διακρίνουµε εισοδική και εξοδική οή αέρα, αντίστοιχα προς την εισπνευστική και εκπνευστική οή του πνευµονικού µηχανισµού. Ο γλωσσιδικός µηχανισµός
πραγµατοποιείται µε ανοδική ή καθοδική κίνηση του λάρυγγα, µε τις ϕωνητικές πτυχές
σφικτά ενωµένες, ενώ ο υπερωικός µηχανισµός πραγµατοποιείται µε κίνηση της γλώσσας
και δηµιουργία υποπίεσης ή υπερπίεσης µεταξύ γλώσσας και ουρανίσκου (όπως όταν στα
ελληνικά δηλώνουµε άρνηση µε το «τς !»). Οι µηχανισµοί αυτοί είναι αρκετά ως πολύ
σπάνιοι και ορισµένοι παρατηρούνται σε ελάχιστες περιπτώσεις από όλες τις γλώσσες του
κόσµου. Σε άτοµα που έχουν υποστεί λαρυγγεκτοµή µπορεί να παραχθεί ήχος και χάη σε οισοφαγικό µηχανισµό οής αέρα. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να παροµοιαστεί
µε παρατεταµένη ερυγή, µετά από σκόµιµη κατάποση αέρα, και είναι δυνατός χάρη στη
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δόνηση µαλακών ιστών στην κορυφή του οισοφάγου.

2.4

Τρόποι ϕώνησης

Ανάλογα µε τη ϑέση και τη ϕόρτιση των ϕωνητικών πτυχών παράγονται διαφορετικά είδη
ϕώνησης. Οι τρόποι ϕώνησης είναι ο κανονικός, ο µουρµουριστός, ο λαρυγγισµένος
και ο ϕαλσέττο. Ο ψίθυρος, ενώ δεν είναι ϕωνούµενος, παράγεται και αυτός χάρη σε
συγκεκριµένη ϑέση των ϕωνητικών πτυχών.

3

΄Αρθρωση

Με τον όρο άρθρωση εννοούµε τη ϑέση και την κίνηση των µερών της ϕωνητικής οδού,
δηλαδή των αρθρωτών, για τη διαµόρφωση των ήχων της οµιλίας, δηλαδή των ϕθόγγων.
Από την έννοια της άρθρωσης εξαιρείται η παραγωγή της ϕώνησης στο λάρυγγα. Φωνητική οδός ονοµάζεται ο δίαυλος διέλευσης του αέρα από το λάρυγγα (γλωσσίδα) προς το
εξωτερικό περιβάλλον διαµέσου του στόµατος και της µύτης, ενώ αρθρωτές ονοµάζονται
τα µέρη της ϕωνητικής οδού που µε τη ϑέση ή την κίνησή τους µεταβάλλουν τη οή του
αέρα και συµβάλλουν έτσι στη διαµόρφωση των ήχων.

3.1

Η ϕωνητική οδός

Η ϕωνητική οδός εκτείνεται από τη γλωσσίδα µέχρι τα χείλη διαµέσου του ϕάρυγγα και της
στοµατικής κοιλότητας και περιλαµβάνει και τη ινική κοιλότητα όταν η µαλακή υπερώα
είναι σε χαµηλωµένη ϑέση και επιτρέπει τη δίοδο του αέρα. Η ϕωνητική οδός είναι ένα
αντηχείο, όπου διαµορφώνεται ο ήχος που παράγεται στις ϕωνητικές πτυχές, αλλά και οι
ήχοι που παράγονται από τους ίδιους αρθρωτές µέσα της. Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας
της ϕώνησης στην παραγωγή οµιλίας, για το διαχωρισµό των λειτουργιών του λάρυγγα
από αυτές των άλλων αρθρωτών συναντάµε συχνά τον όρο υπεργλωσσιδική ϕωνητική οδός,
ο οποίος αναφέρεται στο τµήµα της ϕωνητικής οδού που ρίσκεται πάνω από το λάρυγγα
(δηλαδή τα πάντα εκτός από τη γλωσσίδα).

3.2

Αρθρωτές και σηµεία άρθρωσης

Οι αρθρωτές είναι τα ϕωνητικά όργανα που συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση της άρϑρωσης, δηλαδή τα χείλη, τα δόντια, τα ϕατνία, ο ουρανίσκος (ή σκληρή υπερώα), η
(µαλακή) υπερώα, η σταφυλή, ο ϕάρυγγας, η γλώσσα, και η γλωσσίδα (ή λάρυγγας). Από
αυτούς, ενεργητικοί αρθρωτές είναι όσοι κινούνται για την παραγωγή των ϕθόγγων, δηλαδή το κάτω χείλος, η γλώσσα, η µαλακή υπερώα, η σταφυλή, η γλώσσα και η γλωσσίδα.
Αντίθετα, όσοι δεν κινούνται ονοµάζονται παθητικοί αρθρωτές.
Από τους αρθρωτές τη µεγαλύτερη ευκινησία, και το µεγαλύτερο επερτόριο κινήσεων,
διαθέτει η γλώσσα, τα µέρη της οποίας µπορούν να κινούνται σχετικά ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο. Για τη συµµετοχή της γλώσσας στην αρθρωση διακρίνουµε τα εξής µέρη της :
άκρη, προράχη, άχη, πίσω µέρος και ίζα. ΄Οταν λέµε ανεξάρτητα δεν εννοούµε ότι δεν
υπάρχουν περιορισµοί µεταξύ των κινήσεων. ∆εν είναι δυνατόν εβαίως να κινηθεί προς
τα µπρος η άκρη της γλώσσας και συγχρόνως προς τα πίσω η άχη της. ΄Οµως η άκρη
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της γλώσσας µπορεί να ανασηκωθεί ανεξάρτητα από τη ϑέση της άχης ή της ίζας της
γλώσσας.
Τα χείλη διαθέτουν επίσης σηµαντικό επερτόριο κινήσεων ειδικά αν συµπεριλάβουµε
και τις ϑέσεις που µπορούν να πάρουν χάρη σε κινήσεις της κάτω σιαγόνας. Εκτός από
τις µεταθέσεις τους κατά το διαµήκη άξονα της ϕωνητικής οδού (δηλαδή µπρος-πίσω), τα
χείλη µπορούν να λάβουν διάφορα λιγότερο ή περισσότερο ανοικτά ή κλειστά καθώς και
στρογγυλά σχήµατα.
Η µαλακή υπερώα και η σταφυλή κινούνται µεταξύ χαµηλωµένης και υψωµένης ϑέσης ελέγχοντας την επικοινωνία µεταξύ στοµατικής και ινικής κοιλότητας. ΄Οσο για τη
γλωσσίδα, αυτή είναι απαραίτητη όχι µόνο στην παραγωγή ϕωνής, όπως εξετάστηκε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά συµµετέχει και στην άρθρωση ορισµένων ϕθόγγων, όπως
εξηγείται παρακάτω.

3.3

Τόπος και τρόπος άρθρωσης συµφώνων

΄Οπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι ϕθόγγοι διακρίνονται σε ϕωνήεντα και
σύµφωνα. Για τα ϕωνήεντα η οή του αέρα διαµέσου της ϕωνητικής οδού είναι οµαλή,
χωρίς εµπόδια, ενώ για τα σύµφωνα δηµιουργείται κάποιο εµπόδιο στη οή του αέρα µέσα
στη ϕωνητική οδό από τους αρθρωτές. Τα ϕωνήεντα µπορούν να περιγραφούν προσεγγιστικά άσει της ϑέσης των αρθρωτών κατά την παραγωγή τους. Η άρθρωση των συµφώνων
όµως µπορεί να περιγραφεί µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια εξαιτίας της ύπαρξης του εµποδίου, διότι όταν υπάρχει εµπόδιο στη οή του αέρα αυτό σχηµατίζεται αναγκαστικά σε
κάποιο συγκεκριµένο σηµείο της ϕωνητικής οδού και επηρεάζει τη οή µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο. ΄Ετσι όταν υπάρχει εµπόδιο, δηλαδή σύµφωνο, αυτό µπορεί πάντα να
χαρακτηριστεί από έναν τόπο άρθρωσης και έναν τρόπο άρθρωσης. Ο τόπος άρθρωσης είναι το σηµείο εκείνο της ϕωνητικής οδού όπου σχηµατίζεται το εµπόδιο στη οή του αέρα.
Ο τρόπος άρθρωσης είναι το είδος του εµποδίου στη οή του αέρα, που εξαρτάται από τη
ϑέση ή την κίνηση των αρθρωτών που δηµιουργούν το εµπόδιο.
Οι τόποι άρθρωσης ονοµατίζονται από τους αρθρωτές που σχηµατίζουν το εµπόδιο.6
Αρχίζοντας από τα χείλη και προχωρώντας προς τα πίσω κατά µήκος της ϕωνητικής οδού,
είναι οι εξής :

• Χειλικός ή διχειλικός, όταν το εµπόδιο παράγεται από τα δύο χείλη.
• Χειλοδοντικός, µεταξύ του κάτω χείλους και της άνω οδοντοστοιχίας.
• Μεσοδοντικός ή ενδοδοντικός, όταν το εµπόδιο σχηµατίζεται µε την άκρη της γλώσσας
ανάµεσα από τα δόντια.

• Οδοντικός, µεταξύ της άκρης της γλώσσας και της πίσω πλευράς της άνω οδοντοστοιχίας.

• Φατνιακός, µεταξύ της άκρης της γλώσσας και των άνω ϕατνίων, της ίζας δηλαδή
της άνω οδοντοστοιχίας στην πρόσθια άκρη του ουρανίσκου, ακριβώς πίσω από τα
δόντια.

• Φατνοουρανικός, µεταξύ της προράχης της γλώσσας και του πρόσθιου τµήµατος του
ουρανίσκου.
6

΄Οταν πρόκειται για δύο διαφορετικούς αθρωτές, εκείνος που είναι στην κάτω πλευρά αναφέρεται ως
πρώτο συνθετικό της λέξης.
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• Ουρανικός, µεταξύ της άχης της γλώσσας και του ουρανίσκου.
• Ανακεκαµένος ή κυρτός, µεταξύ της κάτω πλευράς της άκρης της γλώσσας και του
ουρανίσκου (µε κύρτωση της γλώσσας προς τα πάνω και πίσω).

• Υπερωικός, µεταξύ του πίσω µέρους της γλώσσας και της µαλακής υπερώας.
• Σταφυλικός, µεταξύ του πίσω µέρους της γλώσσας και της σταφυλής.
• Φαρυγγικός, µεταξύ της ίζας της γλώσσας και του αχιαίου (οπίσθιου) τοιχώµατος
του ϕάρυγγα.

• Γλωσσιδικός, µεταξύ των ϕωνητικών πτυχών.
Στην ελληνική γλώσσα δεν χρησιµοποιούνται όλοι οι τρόποι αλλά µόνο ορισµένοι, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5.
Οι τρόποι άρθρωσης ονοµατίζονται από το είδος του εµποδίου που τίθεται στη οή
του αέρα. Το εµπόδιο µπορεί να είναι πλήρες, ανακόπτοντας εντελώς τη οή του αέρα,
ή µερικό, τροποποιώντας τη οή και συµβάλλοντας στην παραγωγή ήχου µε τη µορφή
ϑορύβου. Αν ένας τρόπος άρθρωσης αντιστοιχεί σε µια σταθερή ϑέση των αρθρωτών τότε
ο ϕθόγγος που παράγεται είναι εξακολουθητικός και η διάρκειά του µπορεί να ελέγχεται
µέσα στα πλαίσια του υθµού της οµιλίας. Αν ο τρόπος άρθρωσης αντιστοιχεί σε µια
κίνηση, ή αλληλουχία ϑέσεων των αρθρωτών, τότε ο ϕθόγγος που παράγεται είναι στιγµιαίος
και η διάρκειά του περιορίζεται σε ένα στενό εύρος τιµών.
Οι κύριοι τρόποι άρθρωσης είναι οι εξής :

• Κλειστός ή αποφρακτικός ή εκρηκτικός ή έκκροτος : Η οή του αέρα ανακόπτεται εντελώς, αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό της ϕωνητικής οδού λόγω εκπνοής, και τέλος
απελευθερώνεται απότοµα η πίεση µε απόσυρση του εµποδίου (άφεση) παράγοντας
στιγµιαίο ϑόρυβο που ονοµάζεται έκρηξη. Ο τρόπος αυτός είναι στιγµιαίος.

• Τριβόµενος ή συριστικός : Η οή του αέρα δεν ανακόπτεται αλλά λόγω της πολύ
µικρής απόστασης µεταξύ των αρθρωτών γίνεται τυρβώδης οή µε αποτέλεσµα να
παράγεται ήχος (ϑόρυβος) στον τόπο άρθρωσης. Ο τρόπος αυτός είναι εξακολουθητικός.

• Προστριβόµενος: Πρόκειται για συνδυασµό κλειστού τρόπου που καταλήγει σε τριόµενο, δηλαδή αρχικά ανακόπτεται η οή του αέρα και η αυξανόµενη πίεση απελευθερώνεται απότοµα, αντί όµως η άφεση να καταλήξει σε ελεύθερη οή διατηρείται
µερικώς το εµπόδιο στον ίδιο τόπο άρθρωσης και εξαιτίας της τυρβώδους οής του
αέρα παράγεται διαρκής ήχος (ϑόρυβος).

• ΄Ενρινος η ινικός : Η οή του αέρα διαµέσου της στοµατικής κοιλότητας ανακόπτεται εντελώς στον τόπο άρθρωσης αλλά χαµηλώνει η µαλακή υπερώα και επιτρέπει
την οµαλή οή του αέρα διαµέσου της ινικής οδού. Πρόκειται για τρόπο εµποδιστικό (εφόσον η ϕράσσεται πλήρως η στοµατική οδός) αλλά εξακολουθητικό (εφόσον
µπορεί να παράγεται διαρκώς).

• Πλάγιος: Η οή του αέρα στο κέντρο της στοµατικής κοιλότητας εµποδίζεται από τη
γλώσσα στον τόπο άρθρωσης αλλά επιτρέπεται προς το πλάι λόγω ασύµµετρης ϑέσης
και τάσης της γλώσσας.

• Παλλόµενος: Η οή του αέρα διακόπτεται και αποκαθίσταται περιοδικά µε παλµική
(παλινδροµική) αρθρωτική κίνηση. Στην κατηγορία αυτή µπορούµε να κατατάξουµε
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και την ειδική περίπτωση του ενός µοναδικού παλµού, δηλαδή µια στιγµιαία διακοπή στη οή του αέρα από παροδικό εµπόδιο στον τόπο άρθρωσης. Η µοναδική αυτή
διακοπή µπορεί να ονοµαστεί και χτύπηµα, πετάρισµα, ή πλατάγισµα.7

• Ηµιφωνικός ή υγρός :8 Ο τρόπος αυτός είναι ενδιάµεσος µεταξύ καθαρού συµφώνου
και καθαρού ϕωνήεντος. Μοιάζει µε σύµφωνο κυρίως ως προς τον σαφώς προσδιοισµένο τόπο άρθρωσης, την ύπαρξη δηλαδή σηµείου κατά µήκος της ϕωνητικής
οδού όπου δηµιουργείται στένωση στη οή του αέρα. Μοιάζει µε ϕωνήεν όσον αϕορά στη οή του αέρα διότι αυτή παραµένει σχεδόν οµαλή. Στην περίπτωση δεν
δηµιουργείται ϑόρυβος στον τόπο άρθρωσης.

3.4

Φωνήεντα

Τα ϕωνήεντα δεν διακρίνονται µεταξύ τους από τόπο άρθρωσης, διότι δεν υπάρχει εµπόδιο
στη οή του αέρα, ώστε το σηµείο του εµποδίου να προσδιορίσει την άρθρωση. Επίσης
δεν διακρίνονται από τρόπο άρθρωσης διότι όλα αρθρώνονται µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή
χωρίς εµπόδιο στη οή του αέρα. Αρθρωτικά τα ϕωνήεντα διακρίνονται από τις διαφορές
στο σχήµα που παίρνει η ϕωνητική οδός κατά την παραγωγή τους.9 Για τη συστηµατική
ταξινόµηση των ϕωνηέντων ορίζουµε τρεις διαστάσεις στις οποιές διαφοροποιούνται, οι
οποίες αντιστοιχούν σε διαφορές στη ϕωνητική οδό.
Η πρώτη διάσταση που διακρίνει ϕωνήεντα είναι το ύψος. Υπάρχουν ϕωνήεντα ψηλά,
µεσαία, και χαµηλά. Η διάσταση αυτή αναφέρεται προσεγγιστικά στη ϑέση της γλώσσας
µέσα στη ϕωνητική οδό. ΄Οταν η γλώσσα ρίσκεται σχετικά ψηλά, δηλαδή πιο κοντά
στον ουρανίσκο, τότε παράγονται ψηλά ϕωνήεντα, όπως το ι και το ου. ΄Οταν η γλώσσα
ρίσκεται χαµηλά, πιεσµένη στο έδαφος της ϕωνητικής οδού, τότε παράγονται χαµηλά
ϕωνήεντα, όπως το α. Σε ενδιάµεσες ϑέσεις ύψους παράγονται τα µεσαία ϕωνήεντα ε και
ο. Η διάσταση αυτή συναντάται συχνά µε διαφορετική ονοµασία που προέρχεται από το
µέγεθος του ανοίγµατος του στόµατος µε το οποίο παράγεται κάθε ϕωνήεν. ΄Ετσι τα ψηλά
ϕωνήεντα, επειδή παράγονται µε πιο κλειστό στόµα, ονοµάζονται κλειστά, ενώ τα χαµηλά
ϕωνήεντα, επειδή παράγονται µε πιο ανοικτό στόµα, ονοµάζονται ανοικτά. Προσοχή, δεν
αναφερόµαστε εδώ στο άνοιγµα των χειλιών αλλά στη ϑέση της κάτω σιαγόνας.
Η δεύτερη διάσταση είναι κατά το διαµήκη άξονα της ϕωνητικής οδού, διακρίνοντας
τα ϕωνήεντα σε πρόσθια, κεντρικά και οπίσθια. Και αυτή η διάσταση αναφέρεται προσεγγιστικά στη ϑέση της γλώσσας µέσα στη ϕωνητική οδό. ΄Οταν η γλώσσα ρίσκεται σχετικά
µπροστά, δηλαδή λίγο πίσω από τα δόντια, τότε παράγονται πρόσθια ϕωνήεντα όπως το ι
και το ε. ΄Οταν η γλώσσα ρίσκεται πίσω, αποµακρυσµένη όσο γίνεται από τα δόντια, τότε
παράγονται οπίσθια ϕωνήεντα όπως το ο και το ου. Σε ενδιάµεσες ϑέσεις παράγονται τα
κεντρικά ϕωνήεντα όπως το α.
7
Στο ϕωνητικό συµβολισµό και στα περισσότερα ιβλία ϕωνητικής ο πεταχτός τρόπος άρθρωσης ϑεωρείται
διαφορετικός από τον παλλόµενο. Στα ελληνικά, επειδή υπάρχει ελεύθερη διακύµανση µεταξύ των δύο
τρόπων, συχνά τους κατατάσσουµε µαζί, µε τον πεταχτό τρόπο ως ειδική περίπτωση του παλλόµενου.
8
Παραδοσιακά ονοµάζονται «υγροί» ϕθόγγοι στην ελληνική γραµµατική εκείνοι που συµβολίζονται ορϑογραφικά µε τα γράµµατα  και λ. ΄Οµως ο προσδιορισµός «υγρός» δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Ακριβέστερα
ο πρώτος κατατάσσεται στους παλλόµενους (απλού ή πολλαπλού παλµού) και ο δεύτερος στους πλάγιους.
Μάλιστα ο πρώτος δεν είναι καν ηµίφωνο, δηλαδή πραγµατικά υγρός (στα ελληνικά).
9
Για την ακρίβεια η διάκριση µεταξύ των ϕωνηέντων είναι πρωτίστως ακουστική, και ασίζεται σε ορισµένες
πολύ σηµαντικές διαφορές στις ιδιότητες των ήχων που παράγονται για διάφορες ϑέσεις άρθρωσης, δηλαδή
για διαφορετικά σχήµατα της ϕωνητικής οδού. Τα ϑέµατα αυτά εξετάζονται σε µεταγενέστερες ενότητες.
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Τέλος η τρίτη διάσταση είναι η στρογγυλότητα, η οποία αναφέρεται στο σχήµα των
χειλιών. ΄Ετσι τα ϕωνήεντα διακρίνονται σε στρογγυλά και αστρόγγυλα. ΄Οταν τα χείλη
σουφρώνουν σχηµατίζοντας στρογγυλό σχήµα τότε παράγονται στρογγυλά ϕωνήεντα όπως
το ο και το ου. ΄Οταν τα χείλη είναι ελεύθερα σχηµατίζοντας πεπλατυσµένο σχήµα τότε παάγονται αστρόγγυλα ϕωνήεντα όπως τα ι, ε και α. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν µόνο
οπίσθια στρογγυλά ϕωνήεντα, και µόνο πρόσθια και κεντρικά αστρόγγυλα. ΄Ετσι η διάσταση της στρογγυλότητας δε διακρίνει µεταξύ των ϕωνηέντων στην ταξινόµηση περισσότερο
από όσο οι δύο πρώτες διαστάσεις µόνες τους. Η στρογγυλότητα είναι όµως σηµαντικό
χαρακτηριστικό για τον πλήρη προσδιορισµό των ϕωνηέντων. Σε άλλες γλώσσες, µε πεισσότερα ϕωνήεντα, υπάρχουν πολύ περισσότεροι συνδυασµοί στις τρεις διαστάσεις. Για
παράδειγµα, στα γαλλικά υπάρχει το στρογγυλό αντίστοιχο του ι, που γράφεται συνήθως
µε το γράµµα u, το στρογγυλό αντίστοιχο του ε, που γράφεται συνήθως µε το δίψηφο oe
και άλλα. (∆οκιµάστε να προφέρετε τα ϕωνήεντα αυτά : ϑα διαπιστώσετε ότι η γλώσσα και
το σαγόνι παραµένουν στην ίδια ϑέση µεταξύ του στρογγυλού και του αστρόγγυλου και
αλλάζει µόνο η ϑέση των χειλιών.)

3.5

Συνάρθρωση και συγχρονισµός

Μια σειρά από λέξεις, ή και ϕράσεις, που έπεται και προηγείται σιωπής ονοµάζεται εκϕώνηµα. Ο όρος εκφώνηµα είναι πολύ χρήσιµος γιατί δηλώνει µια πράξη παραγωγής
οµιλίας που έχει ακουστική αρχή και ακουστικό τέλος, ο ήχος δηλαδή αρχίζει και τελειώνει, ανεξάρτητα από το αν µεταφέρει κάποιο πλήρες νόηµα ή ακόµα και περισσότερα
νοήµατα. Μπορεί δηλαδή ένα εκφώνηµα να περιλαµβάνει δύο ή περισσότερες ϕράσεις,
µια ϕράση από λίγες ή περισσότερες λέξεις, µία λέξη, ή ακόµα και τµήµα λέξης, όπως
στην περίπτωση που µια λέξη διακόπτεται από άλλον οµιλητή ή λόγω δισταγµού.
Για την παραγωγή κάθε εκφωνήµατος πρέπει το σύστηµα παραγωγής οµιλίας να προϕέρει τους κατάλληλους ϕθόγγους µε τη σωστή σειρά, ώστε να σχηµατιστούν οι λέξεις που
απαρτίζουν το εκφώνηµα. Για παράδειγµα, για την εκφορά της ϕράσης «σου είπε µην το
πας εσύ» πρέπει πρώτα να αρθρωθεί ένας ήχος που αντιστοιχεί στο σ (άηχο τριβόµενο ϕατνιακό σύµφωνο), στη συνέχεια ένας ήχος που αντιστοιχεί στο ου (οπίσθιο ψηλό στρογγυλό
ϕωνήεν), µετά ένας ήχος που αντιστοιχεί στο εί (πρόσθιο ψηλό αστρόγγυλο ϕωνήεν) κ.ο.κ.
΄Οµως το σύστηµα παραγωγής οµιλίας δεν είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής να περνά από
τη µία κατάσταση στην άλλη χωρίς καθυστέρηση και χωρίς ενδιάµεσες ϑέσεις. Είναι ένα
µέρος του σώµατος που κινείται όπως τα χέρια και τα πόδια. ΄Οπως λοιπόν ένα χέρι, για
να κινηθεί από µια ϑέση πίσω από το κεφάλι σε µια άλλη ϑέση δίπλα στο γοφό πρέπει να
περάσει από το ύψος του ώµου και µπροστά από το στήθος ή δίπλα από τη µασχάλη, έτσι
και η γλώσσα για να κινηθεί από µια ϑέση πίσω από τα δόντια σε µια άλλη ϑέση που εφάπτεται στο ϕάρυγγα πρέπει να περάσει από τις ενδιάµεσες ϑέσεις. Το ίδιο έβαια ισχύει και
για όλους τους ενεργητικούς αρθρωτές : για να κινηθούν από µια ϑέση άρθρωσης σε µια
άλλη πρέπει να περάσουν από ενδιάµεσες ϑέσεις, και η µετακίνηση αυτή διαρκεί κάποιο,
µικρό έστω, χρονικό διάστηµα. Αν κατά τη διάρκεια της µετακίνησης αυτής παράγεται ήχος από τη ϕωνητική οδό, π.χ. στο λάρυγγα, τότε ενώ οι αρθρωτές µετακινούνται από έναν
ϕθόγγο (µια ϑέση άρθρωσης) προς τον επόµενο (άλλη ϑέση άρθρωσης), µεταξύ των δύο
ϑα παράγονται «ενδιάµεσοι» ϕθόγγοι, δηλαδή ήχοι που αντιστοιχούν στις «µεταβατικές»
ϑέσεις άρθρωσης που αναγκαστικά παρεµβάλλονται.
Στην πραγµατικότητα η παραµονή των αρθρωτών σε σταθερές ϑέσεις άρθρωσης είναι
πολύ σύντοµη, και σε περιπτώσεις ϕυσικής, απρόσεκτης οµιλίας, συχνά δεν επιτυγχάνε12
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ται καθόλου. ΄Οταν µιλάµε ϕυσικά, ίσως και λίγο ιαστικά, η ϕωνητική οδός πλησιάζει
µε ταχύτητα κάθε ϑέση άρθρωσης που αντιστοιχεί στον ϕθόγγο που πρέπει να προφερθεί
και χωρίς καθυστέρηση µεταβαίνει προς την επόµενη. ∆ηλαδή η οµιλία αποτελείται κατά
το µεγαλύτερο µέρος από µεταβάσεις µεταξύ ϕθόγγων. Κατά την προσεκτική άρθρωση
(π.χ. σε µια απαγγελία) τότε αυξάνεται ο χρόνος σταθερής άρθρωσης, επιτυγχάνονται οι
αρθρωτικοί στόχοι για όλους τους ϕθόγγους (δηλαδή αρθρώνεται καθένας µε ακρίβεια) και
έτσι οι µεταβάσεις, χωρίς να είναι λιγότερες ούτε συντοµότερες, καταλαµβάνουν µικρότερο
αναλογικά µέρος του χρόνου οµιλίας. Σε κάθε περίπτωση, ένα σηµαντικό µέρος του ήχου της οµιλίας είναι «ενδιάµεσο», αντιστοιχώντας σε κίνηση των αρθρωτών από τη ϑέση
ενός ϕθόγγου στη ϑέση ενός άλλου. Τα ενδιάµεσα αυτά τµήµατα οµιλίας ονοµάζονται
«µεταβάσεις» και, εκ των πραγµάτων, ανήκουν σε δύο ϕθόγγους, δηλαδή περιλαµβάνουν
ακουστικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από διαφορετικούς ϕθόγγους. Το γενικευµένο ϕαινόµενο ένας ήχος οµιλίας να µην ανήκει αποκλειστικά σε έναν ϕθόγγο αλλά να
προκύπτει από «συµψηφισµό» ή µετάβαση µεταξύ δύο ϕθόγγων ονοµάζεται συνάρθρωση.
Στη ϕωνητική οι µεταβάσεις δεν ϑεωρούνται «καθαρή» περίπτωση συνάρθρωσης. Υπάρχουν πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που µελετάµε όταν αναφερόµαστε στο ϕαινόµενο της συνάρθρωσης. Οι περιπτώσεις αυτές είναι η συνάρθρωση προσµονής ή προετοιµασίας (ή συνάρθρωση λόγω υποπροσδιορισµού) και η αναγκαστική συνάρθρωση.
Αναλογιστείτε την προφορά των λέξεων «σου» και «συ» από το προηγούµενο παράδειγµα. Προφέρετε τις δύο λέξεις χωρίς το ϕωνήεν, λέγοντας στην αρχή το ϕωνήεν σιωπηλά
και στη συνέχεια µεταβαίνοντας από το ένα «σ» στο άλλο µε τη σκέψη µόνο της κάθε λέξης. Παρατηρήστε ότι για την εκφορά της λέξης «σου», τα χείλη λαµβάνουν στρογγυλή
ϑέση ήδη από την άρθρωση του σ, ενώ για την εκφορά της λέξης «συ» τα χείλη λαµβάνουν τεταµένη ανοικτή ϑέση κατά την άρθρωση του σ. Και στις δύο περιπτώσεις τα χείλη
λαµβάνουν τη ϑέση του επόµενου ϕθόγγου, στην προκειµένη περίπτωση του ϕωνήεντος
που ακολουθεί το σ, προετοιµαζόµενα για το ϕωνήεν, κατά τη διάρκεια (ή και πριν ακόµα)
της άρθρωσης του σ. Η κίνηση αυτή των χειλιών πραγµατοποιείται σε προετοιµασία ή
προσµονή του ϕωνήεντος και γι’ αυτό η περίπτωση αυτή µπορεί να ονοµαστεί συνάρθρωση προσµονής. Η πραγµατοποίηση της κίνησης είναι επιτρεπτή επειδή ο ϕθόγγος που
αντιστοιχεί στο σ δε µεταβάλλεται αν αλλάξει η στρογγυλότητα των χειλιών. Το σ δηλαδή,
δεν είναι προσδιορισµένο όσον αφορά στη στρογγυλότητα – ως σύµφωνο, προσδιορίζεται
από τον τόπο και τον τρόπο άρθρωσής του. Συνεπώς η προετοιµασία της άρθρωσης δεν
επηρεάζει το ϕωνητικό χαρακτήρα του και έτσι πραγµατοποιείται για οικονοµία χρόνου
στη µετάβαση που ϑα ακολουθήσει.
Μια άλλη περίπτωση συνάρθρωσης είναι ϕανερή στις λέξεις «είπε» και «πας», συγκεκριµένα στο ϕθόγγο που αντιστοιχεί στο γράµµα π (κλειστό άφωνο χειλικό σύµφωνο).
Ο ϕθόγγος αυτός, ως άφωνος κλειστός, δεν παράγει ήχο κατά τη στιγµή της άρθρωσής
του. Λέµε στιγµή και όχι διάρκεια διότι ως κλειστός ϕθόγγος είναι στιγµιαίος. Στην
πραγµατικότητα η άθρωσή του διαρκεί κάποιο χρόνο, διότι πρέπει να τεθεί το εµπόδιο
στη οή του αέρα, στη συνέχεια να αυξηθεί η ενδοστοµατική πίεση και τέλος να αφεθεί
το εµπόδιο προκαλώντας την «έκρηξη», και όλα αυτά χρειάζονται µερικά εκατοστά του
δευτερολέπτου για να πραγµατοποιηθούν. ΄Οµως η πεµπτουσία του κλειστού συµφώνου
είναι η στιγµή της άφεσης, και σ’ αυτήν αναφερόµαστε όταν µιλάµε για στιγµή άρθρωσης.
Τη στιγµή αυτή λοιπόν, αφήνονται τα χείλη να υποχωρήσουν στην αυξανόµενη εσωτερική
πίεση, και πραγµατοποιείται το έκκροτο ϕαινόµενο. ΄Οµως κατά το άνοιγµα των χειλιών,
όλοι οι υπόλοιποι αρθρωτές ρίσκονται σε κάποια ϑέση. Μόλις τα χείλη επιτρέψουν την
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ελεύθερη διέλευση του αέρα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλλού εµπόδιο στη
ϕωνητική οδό, τότε αναγκαστικά αυτό σηµαίνει ότι οι αρθρωτές ρίσκονται τοποθετηµένοι
στη ϑέση άρθρωσης ενός ϕωνήεντος. ∆εν είναι δυνατόν να παραχθεί ο ϕθόγγος π µόνος
του, αποµονωµένος, διότι πάντα,10 την άφεση ακολουθεί υποχρεωτικά µια ϑέση άρθρωσης ελεύθερης οής, άρα ένα ϕωνήεν. Μπορεί να είναι ένα «ουδέτερο» (µέσο κεντρικό)
ϕωνήεν που δεν υπάρχει στα ελληνικά, µπορεί να είναι ένα αποφωνηµένο ϕωνήεν (χωρίς
ϕώνηση· δοκιµάστε όµως το ίδιο µε το µπ), σε κάθε περίπτωση όµως είναι κάποιος ϕθόγγος που ακολουθεί το π. Από τον ίδιο τρόπο άρθρωσης του κλειστού ϕωνήεντος προκύπτει
αναγκαστικά ότι αυτό παράγεται πάντα σε συνδυασµό µε έναν ϕθόγγο που ακολουθεί.
Στη ϕυσική οµιλίας αυτό γίνεται προγραµµατισµένα. ΄Ετσι στη λέξη «είπε» ή άφεση του
π γίνεται µε τη ϕωνητική οδό ήδη στη ϑέση του ε, ενώ στη λέξη «πας» η άφεση γίνεται
στη ϑέση α. Πρόκειται δηλαδή για περίπτωση συνάρθρωσης, και µάλιστα λόγω της ϕύσης
των κλειστών συµφώνων, αναγκαστικής συνάρθρωσης.
΄Ενα ακόµα σηµείο που χρειάζεται προσοχή όταν µιλάµε για άρθρωση είναι το ϑέµα του
συγχρονισµού. Στις περισσότερες περιπτώσεις για την εκφορά ενός ϕθόγγου εµπλέκονται
περισσότεροι από ένας αρθρωτές. Για όλα ηχηρά σύµφωνα (και τα ϕωνήεντα) οι ϑέσεις και
οι κινήσεις των υπεργλωσσιδικών αρθρωτών συνοδεύονται από κατάλληλη τοποθέτηση των
ϕωνητικών πτυχών για την παραγωγή της ϕώνησης. Για τους ένρινους ϕθόγγους η ϑέση
άρθρωσης περιλαµβάνει, εκτός από την τοποθέτηση και κίνηση των κυρίων αρθρωτών και
το χαµήλωµα της µαλακής υπερώας. Για τα ϕωνήεντα η τοποθέτηση της γλώσσας πρέπει
να συνοδεύεται από την κατάλληλη στρογγυλότητα των χειλιών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση,
όλες οι µετακινήσεις πρέπει να γίνονται την κατάλληλη στιγµή της µετάβασης. Αν υπάρχει
υποπροσδιορισµός που επιτρέπει την προετοιµασία, τότε όσοι αρθρωτές µπορούν να προετοιµαστούν µετακινούνται κατά τη διάρκεια του προηγούµενου ϕθόγγου. Ειδικά για την
παραγωγή των κλειστών συµφώνων απαιτείται λεπτότατος συντονισµός µεταξύ άρθρωσης
για τη δηµιουργία του εµποδίου, αναπνοής για την αύξηση της πίεσης, και ϕωνητικών
πτυχών για τη ϕώνηση αµέσως µετά την άφεση ή µερικά εκατοστά του δευτερολέπτου
αργότερα, ανάλογα µε το είδος του ϕθόγγου.
Ο συγχρονισµός όλων των κινήσεων είναι απαραίτητος για τη σωστή παραγωγή των
ϕθόγγων. Λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου ιασύνη η καθυστέρηση και προκύπτει άλλος ϕθόγγος, µε λάθος ϕώνηση ή ινικότητα, µε λάθος ϑέση χειλιών ή µε ασαφή τόπο
άρθρωσης. Προβλήµατα συγχρονισµού µπορεί να παρατηρηθούν σε περιπτώσεις νευρολογικής αδυναµίας ελέγχου των κινήσεων αλλά και σε περιπτώσεις ανεπαρκούς πληροφόησης για την επιτυχία της εκφοράς, όπως στην κώφωση. Είναι σηµαντικό να µπορούν να
διακριθούν από προβλήµατα τοποθέτησης των αρθρωτών και να αντιµετωπιστούν µε τον
κατάλληλο τρόπο, όπως είναι σηµαντικό να διαχωρίζονται και τα προβλήµατα ϕώνησης
από τα προβλήµατα άρθρωσης.

10
Εννοείται πάντα όταν προσπαθεί κανείς να προφέρει τον κλειστό ϕθόγγο µεµονωµένα, όχι πάντα στη οή
της οµιλίας διότι υπάρχει και η περίπτωση να ακολουθείται από µη ϕωνηεντικό ϕθόγγο. Σε κάθε περίπτωση
όµως πρέπει να ακολουθείται από κάποιον άλλο ϕθόγγο. (Σε γλώσσες που µπορεί κλειστό σύµφωνο να
καταλάβει τελική ϑέση συλλαβής, µπορεί εναλλακτικά αυτό να ακολουθεί κάποιον άλλο ϕθόγγο και να
παραλείπεται η άφεση.)
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4

Φωνητική µεταγραφή

Για την ακριβή καταγραφή των ϕθόγγων υπάρχουν ειδικά σύµβολα που αντιστοιχούν µε
ακρίβεια στους ήχους χωρίς να επηρεάζονται από την ορθογραφία ή άλλες συµβάσεις κάθε
γλώσσας. Το πιο συνηθισµένο και χρήσιµο σύνολο συµβόλων ονοµάζεται διεθνές ϕωνητικό
αλφάβητο και περιλαµβάνει σύµβολα για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς τόπων και
τρόπων άρθρωσης και ϕώνησης που παρουσιάζονται στις γλώσσες του κόσµου. Η διαδικασία καταγραφής των ήχων της οµιλίας χρησιµοποιώντας ϕωνητικά σύµβολα ονοµάζεται
ϕωνητική µεταγραφή και διακρίνεται σε ευρεία και στενή µεταγραφή. Η ευρεία ϕωνητική
µεταγραφή είναι η συµβολική καταγραφή των ϕθόγγων ενός εκφωνήµατος χωρίς να δίνεται σηµασία σε µικροδιαφορές µεταξύ επαναλήψεων του ίδιου ϕθόγγου, λεπτοµέρειες και
ατέλειες. Η στενή ϕωνητική µεταγραφή είναι η ακριβής καταγραφή των ήχων της οµιλίας
µε ειδικά σύµβολα ϕθόγγων και διακριτικά σηµάδια στα συνηθισµένα σύµβολα ώστε να
απεικονίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο πραγµατικός ήχος που παράγεται.
΄Οπως είναι προφανές, στην ευρεία ϕωνητική µεταγραφή η γλώσσα παίζει ιδιαίτερα
σηµαντικό όλο, µια και τα ίδια σύµβολα δε σηµαίνουν τους ίδιους ακριβώς ήχους για
όλες τις γλώσσες (αλλά ούτε και για όλους τους οµιλητές µιας γλώσσας). Η ευρεία ϕωνητική
µεταγραφή είναι κατάλληλη για την περιγραφή ϕωνολογικών ϕαινοµένων. Αντίθετα, στη
στενή µεταγραφή η γλώσσα παίζει σχετικά µικρότερο όλο αφού δίνεται έµφαση στην
ακρίβεια της αναπαράστασης του ήχου. Η στενή µεταγραφή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για
την ανάλυση διαλέκτων της ίδιας γλώσσας και για την ανάλυση διαταραχών της οµιλίας.
Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι δεν είναι ποτέ δυνατό µια ϕωνητική µεταγραφή να είναι
εντελώς ανεξάρτητη από τη γλώσσα του ατόµου που την παρήγαγε (τη µεταγραφή, όχι την
οµιλία). Αυτό οφείλεται στο ότι ακόµα και το πιο εξασκηµένο αυτί έχει πάντα µια τάση να
ερµηνεύει αντιληπτικά τους ήχους της οµιλίας σύµφωνα µε τη µητρική του γλώσσα.

4.1

Κανόνες µεταγραφής

Στη ϕωνητική µεταγραφή κάθε σύµβολο αντιστοιχεί σε έναν ήχο, δηλαδή ένα συνδυασµό
τόπου-τρόπου άρθρωσης και ϕώνησης. ΄Οταν γίνεται ϕωνητική µεταγραφή από κείµενο,
τότε αυτή δεν µπορεί παρά να είναι ευρεία, διότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος ήχος τον
οποίο να συµβολίσουµε λεπτοµερώς µε τα ειδικά σύµβολα. ΄Οταν η ϕωνητική µεταγραφή
γίνεται από ηχογράφηση τότε µπορεί να είναι ευρεία ή στενή ανάλογα µε τη χρήση που
πρόκειται να έχει (π.χ., γλωσσολογική καταγραφή ή λογοθεραπευτική αξιολόγηση). ∆εν
µπορεί να γίνει στενή ϕωνητική µεταγραφή µε υπαγόρευση διότι δεν υπάρχει δυνατότητα
επανάληψης του ίδιου ήχου που πρέπει να καταγραφεί. Από υπαγόρευση µπορεί να γίνει
µόνο ευρεία µεταγραφή διότι αν το άτοµο που µεταγράφει δεν προλάβει να καταγράψει
όλους τους ήχους ενός εκφωνήµατος και ητήσει επανάληψη (πολύ πιθανό) τότε δεν είναι
καθόλου έβαιο ότι η επανάληψη ϑα είναι ακριβώς όµοια στον ήχο της µε την πρώτη
εκφώνηση. Η πιο ολική περίπτωση είναι η µεταγραφή ηχογράφησης από ηλεκτρονικό
υπολογιστή διότι παρέχεται ιδιαίτερη ευκολία στην επιλογή και επανάληψη συγκεριµένων
τµηµάτων ενός εκφωνήµατος.
Η ϕωνητική µεταγραφή είναι µια διαδικασία που απαιτεί µεγάλη συγκέντρωση και
προσοχή και χρειάζεται κάποια εξάσκηση για να γίνεται σωστά. Πρέπει να εξοικειωθεί κανείς µε τη διάρκεια του ήχου που είναι η πιο κατάλληλη για τη µεταγραφή κάθε τµήµατος.
∆ιάρκεια µιας λέξης ή περισσότερο είναι ακατάλληλη για στενή µεταγραφή διότι η γνωστή
σηµασία της λέξης εµποδίζει το νου να συλλάβει τις λεπτές διαφορές στον ήχο που µπορεί
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να υπάρχουν µεταξύ των ϕθόγγων. ∆ιάρκεια µικρότερη του ενός ϕθόγγου µπορεί να είναι
παραπλανητική διότι είναι συνήθως ακατάληπτη, ιδιαίτερα όταν είναι µεταβατική (µεταξύ
ϕθόγγων). Ανάλογα µε το είδος του ϕθόγγου η ιδανική διάρκεια για κάθε τµήµα ϑα είναι
µεταξύ ενός και τριών ϕθόγγων περίπου. Κάθε τέτοιο τµήµα το ακούµε κατ’ επανάληψη
για να σιγουρευτούµε και στη συνέχεια το ακούµε και µερικά αλληλοεπικαλυπτόµενο µε
το προηγούµενο και το επόµενο τµήµα για επιβεβαίωση.
Για τη ϕωνητική µεταγραφή ισχύουν οι εξής κανόνες :

• Τα ϕωνητικά σύµβολα γράφονται µε το ακριβές τους σχήµα, χωρίς καλλιγραφίες
και άλλα ιδιαίτερα στοιχεία προσωπικού γραφικού χαρακτήρα. Επειδή υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις όµοιων συµβόλων που διαφέρουν στην κλίση ή σε µια ουρίτσα ή πατούρα, είναι πολύ σηµαντικό να γράφονται αυστηρά, χωρίς την προσθήκη
διακοσµητικών στοιχείων, χωρίς κλίση, στρογγύλεµα κλπ.

• Τα ϕωνητικά σύµβολα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέονται µε τα ορθογραϕικά. Αντίθετα µε τα ορθογραφικά σύµβολα, τα ϕωνητικά είναι τα ίδια για όλες τις
γλώσσες και έχουν την ίδια ϕωνητική αξία (περίπου τον ίδιο ήχο) σε όλες τις γλώσσες.

• ∆εν υπάρχουν πεζά και κεφαλαία ϕωνητικά σύµβολα. Αν κάποια ϕωνητικά σύµβολα
είναι ίδια µε πεζά ή κεφαλαία γράµµατα κάποιου αλφαβήτου (π.χ. του λατινικού
ή του ελληνικού) αυτό δε σηµαίνει ότι τα αντίστοιχα ευγάρια (κεφαλαία και πεζά)
σχετίζονται µεταξύ τους στο ϕωνητικό αλφάβητο. ∆ηλαδή ενώ ορθογραφικά µπορεί
σε ένα αλφάβητο να σχηµατίζονται ευγάρια, στο ϕωνητικό συµβολισµό δεν υπάρχουν
ευγάρια και κάθε σύµβολο είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα.

• Στη ϕωνητική µεταγραφή δε χρησιµοποιούνται ορθογραφικά σηµεία στίξης (κόµµα,
τελεία, ϑαυµαστικό, άνω-κάτω τελεία κλπ.). Υπάρχουν ειδικά διακριτικά σηµάδια
και ορισµένα σηµεία «στίξης» για χρήση ϕωνητικών απεικονίσεων.

4.2

Το διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο

Το διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο (International Phonetic Alphabet ή απλά IPA) δηµοσιεύεται από τη διεθνή ϕωνητική ένωση (International Phonetic Association) και είναι διαθέσιµο σε σχετικά ιβλία αλλά και στο ∆ιαδίκτυο.
Ας τονιστεί και πάλι ότι η ακριβής ηχητική αξία κάθε ϕωνητικού συµβόλου µπορεί
να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα. Για παράδειγµα, το σύµβολο t (κλειστό άφωνο)
αντιστοιχεί σε ϕατνιακό τόπο άρθρωσης στην αγγλική γλώσσα αλλά συνήθως σε οδοντικό
στην ελληνική, ενώ το σύµβολο T (τριβόµενο άφωνο) αντιστοιχεί σε οδοντικό τόπο άρθρωσης
στην αγγλική αλλά σε µεσοδοντικό στην ελληνική. Ανάλογα ισχύουν για τα ηχηρά d
και D. Το σύµβολο s χρησιµοποιείται στην ελληνική γλώσσα για ϕθόγγο που ρίσκεται
ακουστικά (και αρθρωτικά) µεταξύ των αγγλικών ϕθόγγων που συµβολίζονται µε s (το ίδιο
σύµβολο) και S. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν πάρα πολλές και είναι πολλών ειδών. Γενικά
ϑα πρέπει να είναι κατανοητό ότι µια ϕωνητική µεταγραφή ισχύει για τη γλώσσα στην
οποία πραγµατοποιήθηκε και µόνο κατά προσέγγιση µπορεί να ϑεωρηθεί στο πλαίσιο
άλλων γλωσσών.
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Φων.

Χειλικά

Φ

b

Α

p

Κλειστά

Χειλοδοντικά

Οδοντικά

Φατνιακά

Ουρανικά

Υπερωικά

d

é

g

t

c

k

Φ

v

D

z

J

G

Α

f

T

s

ç

x

n

ñ

N

l

L

Τριβόµενα

Φ

(dz)

Α

(ţ)

Προστριβόµενα
΄Ενρινα

Φ

Πλάγια

Φ

Παλλόµενα

Φ

m

(M)

Rr

Πίνακας 1: Οι συµφωνικοί ϕθόγγοι της ελληνικής γλώσσας (αθηναϊκής διαλέκτου), ϕωνούµενοι (Φ)
και άφωνοι (Α), ανά τόπο και τρόπο άρθρωσης, σύµφωνα µε το σύστηµα συµβολισµού του διεθνούς
ϕωνητικού αλφαβήτου.

5

Φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας

Η πλέον καθιερωµένη διάλεκτος της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας ταυτίζεται µε τη διάλεκτο της πρωτεύουσας και αποτελεί την κοινή καθοµιλουµένη χάρη στο ενιαίο εκπαιδευτικό
σύστηµα και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση, αδιόφωνο). ∆ιαθέτει περίπου 27
σύµφωνα και ακριβώς 5 ϕωνήεντα. ΄Οταν λέµε «περίπου» 27 σύµφωνα αυτό δε σηµαίνει
ότι δεν είµαστε σίγουροι, αλλά τα εξής δύο πράγµατα : Πρώτον, ότι υπάρχουν διαφορετικά
κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία µπορούµε να µετρήσουµε κάτι ως ξεχωριστό ϕθόγγο. Και
δεύτερον, ότι ακόµα και για µια σχετικά καλά προσδιορισµένη διάλεκτο υπάρχει κάποια
ποικιλία στην άρθρωση των ϕθόγγων ανάλογα µε τις συνθήκες εκφώνησης.

5.1

Τα σύµφωνα της ελληνικής

Τα 27 σύµφωνα της ελληνικής γλώσσας είναι οι αρχικοί ϕθόγγοι των εξής λέξεων : µπάζα,
ντάλα, γκέµι, γκάφα, πάλι, τάζει, κοίτη, κάτι, άζει, δάση, άλη, γυάλα, γάζα, ϕάση, ϑέση,
σάλα, χέλι, χάσει, µάνα, νάζι, νιάζει, τζάκι, τσάντα, άφι, λάχει, λιάζει, και ένας ακόµα
ϕθόγγος που δεν απαντάται ποτέ σε αρχική ϑέση και είναι δεύτερος στη λέξη άγχος. Τα
σύµβολά τους στο διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο είναι, αντίστοιχα, b, d, é, g, p, t, c, k, v, D,
z, J, G, f, T, s, ç, x, m, n, ñ, dz, ţ, r (ή R), l, L N (λ. και πίνακα 1).
Υπάρχουν ορισµένοι ϑεωρητικοί λόγοι για τους οποίους µπορεί κανείς να ϑεωρήσει ότι
η προφορά των συλλαβών τσα (ţa) και τζα (dza) περιλαµβάνει τρεις και όχι δύο ϕθόγγους,
µειώνοντας τον αριθµό των συµφώνων των νέων ελληνικών σε 25. Η αρθρωτική και η
ακουστική εξέταση των περιπτώσεων αυτών υποδεικνύει ότι οι ήχοι που αντιστοιχούν στα
τς (ţ) και τζ (dz) µπορούν να ϑεωρηθούν σε ϕωνητικό επίπεδο ενιαίοι, ξεχωριστοί ϕθόγγοι,
διότι τα [s] και [t] δεν είναι απολύτως οµοργανικά. Θα µπορούσε κανείς ακόµα να επεκτείνει το σύνολο, περιλαµβάνοντας ως ξεχωριστό ϕθόγγο το δεύτερο ϕθόγγο των λέξεων
αµφί και άµβωνας (M) σε ορισµένες συνθήκες εκφοράς, ή την ειδική ορειοελλαδίτικη
προφορά του δεύτερου ϕθόγγου σε λέξεις όπως άλλα, άλλο, άλλου. Οι περιπτώσεις αυτές
δεν είναι αρκετά γενικευµένες ώστε να δικαιολογούν την επέκταση του ασικού συνόλου,
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χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι αξιοπρόσεκτες ή ότι δεν πρέπει ο µελετητής της ϕωνητικής να τις έχει υπόψη του. Μάλιστα αυτές είναι απλώς δύο σχετικά κοινές και ξεκάθαρες
περιπτώσεις από την πληθώρα ειδικών συνθηκών και τοπικών διαλεκτολογικών διαφορών
τις οποίες ϑα πρέπει να γνωρίζει τόσο ο ϑεωρητικός µελετητής της ϕωνητικής όσο και ο
πρακτικός-κλινικός ϑεραπευτής της οµιλίας.
Παρότι σε ϕωνητικό επίπεδο διακρίνεται σειρά ουρανικών συµφώνων από αντίστοιχα
υπερωικά (ή ϕατνιακά), υπάρχουν ισχυρές ϕωνολογικές ενδείξεις ότι τα ουρανικά µποούν να ϑεωρηθούν ϕωνολογικά ότι είναι παραγόµενα από τα αντίστοιχα µη ουρανικά µε
συγχώνευση του πρόσθιου ψηλού ϕωνήεντος [i]. Η υπόθεση αυτή απλοποιεί το ϕωνηµικό
επερτόριο της γλώσσας και ενοποιεί ορισµένα ϕαινόµενα που αλλιώς ϑα ϕαίνονταν µεµονωµένα. Για παράδειγµα, εύγη λέξεων όπως τόπι→τόπια ("topi→"topça), αρνί→αρνιά
(ar"ni→ar"ña), σακί→σακιά (sa"ki→sa"ca) κλπ., υποδεικνύουν ότι η υπόθεση ενός «υποβόσκοντος» [i] που «ουρανικοποιεί» το εκάστοτε σύµφωνο µάλλον απλοποιεί παρά περιπλέκει τα πράγµατα όσον αφορά στο ϕωνολογικό κανόνα για το µετασχηµατισµό από ενικό
σε πληθυντικό. Αυτό όµως αφορά περισσότερο τους ϕωνολόγους παρά τους ϕωνητικούς.

5.2

Τα ϕωνήεντα της ελληνικής

Τα ϕωνήεντα της ελληνικής γλώσσας είναι πέντε. Ενδεικτικά, καθεµιά από τις πέντε λέξεις
που ακολουθούν έχει ως τελικό ϕθόγγο ένα από τα πέντε : καλά, καλέ, καλή, καλό, καλού.
∆εν υπάρχουν άλλοι ϕωνηεντικοί ϕθόγγοι στη νέα ελληνική γλώσσα. Παρότι ορισµένοι από
τους πέντε µπορούν να γραφτούν µε περισσότερους τρόπους, δεν υπάρχει καµία απολύτως
ϕωνητική διαφορά που να αντιστοιχεί στις ορθογραφικές διαφορές. Για παράδειγµα, ο
αρχικός ϕθόγγος στις λέξεις οίνος, είναι, ίνα, ηνίο, υνί, είναι ο ίδιος. ∆εν υπάρχει καµία
διαφορά στην άρθρωση ή τον ήχο των ϕθόγγων που να αντιστοιχεί σε διαφορετική γραφή
στα νέα ελληνικά ή σε διαφορετική ετυµολογία, γραφή ή προφορά στα αρχαία ελληνικά
(π.χ. µε τι πνεύµα γραφόταν µια λέξη ή αν ένα ϕωνήεν ήταν µακρό ή ραχύ). Σχετικά µε
τον τονισµό, η ακουστική διαφορά µεταξύ τονούµενων και άτονων ϕωνηέντων είναι πολύ
µικρή και δεν αντιστοιχεί σε κανένα ϕωνητικό συµβολισµό (δεν µεταβάλλεται δηλαδή η
ταυτότητα του ϕθόγγου).
Τα σύµβολα των ελληνικών ϕωνηέντων στο διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο είναι a, E, i, o
και u (λ. και σχήµα 1). Επειδή είναι λίγα σε σχέση µε το διαθέσιµο ακουστικό χώρο, στην
πράξη καταλαµβάνουν ευρύτερες περιοχές απ’ ό,τι ϕωνήεντα άλλων γλωσσών που έχουν
ευρύτερο επερτόριο. ∆ηλαδή η προφορά του ελληνικού χαµηλού ϕωνήεντος µπορεί να
είναι από αρκετά πρόσθια (συχνά) έως αρκετά οπίσθια (σπανιότερα), και συνήθως σχετικά
κεντρική. Στο διεθνές ϕωνητικό αλφάβητο αυτό σηµαίνει ότι για την ακριβή (στενή) ϕωνητική µεταγραφή των ελληνικών µπορεί να χρησιµοποιήσουµε τα σύµβολα a, A, ή 5 κατά
περίπτωση. Αυτό στην πράξη δεν είναι σχεδόν ποτέ απαραίτητο και µπορεί να οδηγήσει
σε σύγχυση. ΄Ετσι κατά σύµβαση χρησιµοποιούµε πάντα ένα σύµβολο για όλες τις περι-

Πρόσθια
A
A i
A
A E
A
A
A
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Οπίσθια
Ψηλά

u
o
a

Μεσαία

Σχήµα 1: Η ϑέση των ϕωνηέντων της ελληνικής
γλώσσας (αθηναϊκής διαλέκτου) στον ακουστικό
χώρο και τα αντίστοιχα σύµβολα του διεθνούς ϕωνητικού αλφαβήτου.

Χαµηλά
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πτώσεις, συνήθως το a, που αντιστοιχεί στην πρόσθια άρθρωση για χαµηλό αστρόγγυλο
ϕωνήεν. Αντίστοιχα, το ελληνικό ι καταλαµβάνει χώρο που καλύπτει µέρος του (αγγλικού)
i και µέρος του (αγγλικού) I αλλά κατά σύµβαση χρησιµοποιούµε µόνο το i στη ϕωνητική
µεταγραφή. ΄Οσον αφορά στο ε, παρότι ισχύει το ίδιο σε σχέση µε τη στενή χρήση των
συµβόλων e και E, προτιµάται η χρήση του συµβόλου E διότι είναι κοντύτερα στο µέσο
όρο του ελληνικού ϕθόγγου. Σχετικά µε το ο, χρησιµοποιείται το σύµβολο o, αν και ϑα
µπορούσε σύµφωνα µε ορισµένες ακουστικές µετρήσεις να επικρατεί το O. Τέλος, για το
ου, παρότι είναι λιγότερο «ακραίο» (στον ακουστικό χώρο των ϕωνηέντων) απ’ ό,τι το u
του διεθνούς ϕωνητικού αλφαβήτου, δεν υπάρχει σύµβολο κοντύτερα στο µέσο όρο του κι
έτσι χρησιµοποιείται αποκλειστικά το u.

6

΄Ηχος

Γενικά µπορούµε να ορίσουµε ως ήχο οποιαδήποτε πληροφορία µπορούµε να προσλάουµε µέσω της ακοής. ΄Ενας πιο χρήσιµος ορισµός, κατάλληλος για µια εισαγωγή στην
ακουστική ϕωνητική, είναι ο εξής : Ο ήχος είναι αναστάτωση της πίεσης του αέρα, µια
διαταραχή στην ατµόσφαιρα η οποία διαδίδεται (ταξιδεύει) σαν κύµα µέσα στον αέρα. Ο
ορισµός αυτός δεν είναι αυστηρά ακριβής και επαρκής για έναν ϕυσικό,11 αλλά µπορούµε µε ορισµένες διευκρινίσεις να ασιστούµε σε αυτόν για να αποφύγουµε περίπλοκες
λεπτοµέρειες που δεν µας είναι απαραίτητες. Για να είναι ήχος µια διαταραχή της πίεσης
του αέρα ϑα πρέπει να έχει κάποια διάρκεια και να γίνεται µε κατάλληλο υθµό. Αν
η µεταβολή της πίεσης είναι υπερβολικά γρήγορη ή υπερβολικά αργή (σε σχέση µε τις
ιδιότητες της ανθρώπινης ακοής) τότε δεν µπορεί να γίνει από µας ακουστή ως ήχος.

6.1

Κύµα και διάδοση κύµατος

Ας ϕανταστούµε ένα ϕαρδύ διάδροµο στον οποίο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, όχι όµως
τόσοι πολλοί ώστε να είναι στριµωγµένοι και να µην µπορούν να κουνηθούν. Οι άνθρωποι αυτοί περπατούν στο διάδροµο, ο καθένας προς όποια κατεύθυνση προτιµά και όσο
γρήγορα ϑέλει. ΄Οταν κάποιος περπατώντας ϕτάσει στον τοίχο τότε αναπηδά (κάνει γκελ)
και συνεχίζει το περπάτηµά του µέσα στο διάδροµο. ΄Οταν δύο άτοµα συγκρουστούν τότε
αλλάζουν και οι δύο πορεία σα δυο µπάλες του µπιλιάρδου και συνεχίζουν να περπατούν.
Κανείς δε σταµατά. Κάποια στιγµή ανοίγει µια ϕαρδιά πόρτα στη µια άκρη του διαδρόµου, µε γρήγορο υθµό αλλά όχι απότοµα, σπρώχνοντας όσους ρίσκονται στη διαδροµή
της. Αυτοί που σπρώχτηκαν αναγκαστικά µε τη σειρά τους σπρώχνουν όσους ρίσκονται
πίσω τους ενώ οπισθοχωρούν κάνοντας χώρο στην πόρτα. Οι πίσω σπρώχνουν τους πιο
πίσω και ούτω καθεξής, ενώ ο χώρος όπου ανοίγει η πόρτα αδειάζει από κόσµο. Η πόρτα
µόλις ανοίξει ξανακλείνει µε την ίδια ταχύτητα. Κάποιος που παρατηρεί την κατάσταση στο
διάδροµο ϑα λέπει ένα σπρώξιµο να κινείται προς τη µια άκρη του διαδρόµου, µακριά
από την πόρτα. Την ίδια ώρα στην άκρη της πόρτας ο χώρος είναι άδειος και σταδιακά
ξαναγεµίζει καθώς ορισµένοι από αυτούς που ρίσκονται στην περιοχή αυτή, περπατώντας
σε τυχαίες κατευθύνσεις, ξαναβρίσκονται εκεί που είχε παραµεριστεί ο κόσµος από την
πόρτα. Σε λίγο η πόρτα ξανανοίγει και ο κύκλος επαναλαµβάνεται.
Σκεφτείτε για µια στιγµή το ϕαινόµενο του σπρωξίµατος : Ο κάθε άνθρωπος στο διάδροµο δεν αλλάζει γρήγορα τη ϑέση του σε σχέση µε τους άλλους. ΄Οταν άνοιξε η πόρτα
11

Για παράδειγµα, ο ήχος δε διαδίδεται µόνο στον αέρα αλλά και µέσα από υγρά και στερεά.
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και έσπρωξε όσους ρίσκονταν στο διάβα της, αυτοί δεν πετάχτηκαν στην άλλη άκρη. Αντίθετα, ο καθένας έσπρωξε το διπλανό του, αυτόν που ρισκόταν πίσω του, και εκείνος µε
τη σειρά του τον πιο πίσω. Η σειρά των ανθρώπων έµεινε περίπου η ίδια αλλά το σπρώξιµο
διέτρεξε το πλήθος. Αν το ανοιγόκλεισµα της πόρτας επαναληφθεί πολλές ϕορές τότε το
αποτέλεσµα ϑα είναι µια σειρά από σπρωξίµατα να διατρέχει το πλήθος. Θα υπάρχουν
δηλαδή περιοχές τοπικά αυξηµένης πυκνότητας, εκεί που τα άτοµα σπρώχνονται, και πειοχές αραιότερου πλήθους, εκεί απ’ όπου έχει περάσει το σπρώξιµο και για την ώρα είναι
τα πράγµατα ϕυσιολογικά. Αυτή η σειρά από πυκνώµατα και αραιώµατα που διατρέχει
το πλήθος είναι ακριβώς η ιδέα του κύµατος που µας ενδιαφέρει.
Ας ϕανταστούµε ένα παράδειγµα ακόµα : πετάµε ένα ότσαλο στην επιφάνεια του νεού ενώ λίγο πιο κει ένα ξερό ϕύλλο επιπλέει. Από το σηµείο όπου έπεσε το ότσαλο
ξεκινούν κυκλικά κύµατα που αυξάνουν γρήγορα τη διάµετρό τους, σαν κύκλοι που ολοένα µεγαλώνουν, ο ένας µέσα στον άλλο. Τα κύµατα αυτά διαδίδονται σαν κυκλικά
ουναλάκια στην επιφάνεια του νερού αποµακρυνόµενα από το σηµείο όπου ξεκίνησαν,
εκεί δηλαδή που το ότσαλο διατάραξε την ήρεµη επιφάνεια του νερού. Το ξερό ϕύλλο
όµως δεν κάνει κάποια κίνηση προς τα έξω, δεν ακολουθεί το άνοιγµα των κύκλων. Απλώς ανεβοκατεβαίνει όποτε ένα νέο κύµα περνά από κάτω του. Παρόµοιο είναι και το
«κύµα» που λέπουµε καµιά ϕορά στα γήπεδα : Κάθε ϑεατής σηκώνεται όρθιος µόλις
δει το διπλανό του να σηκώνεται και αµέσως ξανακάθεται. Κανείς δεν αλλάζει ϑέση αλλά
ένα ϑεαµατικό ανθρώπινο κύµα διατρέχει την εξέδρα. Παρόµοιο είναι και το ϕαινόµενο
των κυµάτων στη ϑάλασσα, όταν τα λέπουµε από πάνω, να περνούν από ένα σηµείο όπου
υπάρχουν σκουπίδια. Τα σκουπίδια ακολουθούν το ανεβοκατέβασµα του κυµατισµού στο
σηµείο που ρίσκονται, χωρίς να µετακινούνται προς την κατεύθυνση που διαδίδεται το
κύµα. Αυτό είναι σηµαντικό να το ϑυµόµαστε : Σε κάθε περίπτωση το κύµα διαδίδεται
σε ένα µέσο αλλά η κίνηση στο µέσο είναι άλλο πράγµα από τη διάδοση του κύµατος.
Στην επιφάνεια της ϑάλασσας το νερό κινείται πάνω-κάτω αλλά το κύµα διαδίδεται προς
µια κατεύθυνση στην επιφάνειά του. Στο προηγούµενο παράδειγµα, του διαδρόµου, κάθε
άτοµο περπατά προς µια τυχαία κατεύθυνση αλλά το πύκνωµα (σπρώξιµο) αποµακρύνεται
διαρκώς από την πόρτα.

6.2

Παραγωγή, µετάδοση και χαρακτηριστικά ηχητικών κυµάτων

Αν στο παράδειγµα µε το διάδροµο αντικαταστήσουµε τους ανθρώπους µε µόρια του αέρα της ατµόσφαιρας και την πόρτα µε τη µεµβράνη ενός µεγαφώνου τότε ϑα έχουµε το
ϕαινόµενο της παραγωγής ήχου. Ο λόγος που το κύµα αυτό είναι ακουστό, δηλαδή ότι η
διαδιδόµενη εναλλαγή πύκνωσης-αραίωσης του αέρα γίνεται αντιληπτή από το ακουστικό
µας σύστηµα, είναι ότι η αυξοµείωση της πίεσης σπρώχνει µπρος-πίσω τη µεµβράνη του
αυτιού µας (το τύµπανο) και η κίνηση αυτή γίνεται στη συνέχεια αντιληπτή στο νευρικό
σύστηµα. Ο ήχος λοιπόν είναι κύµα που παράγεται από κάποια πηγή ήχου, διαδίδεται
στον αέρα και ϕτάνει στα αυτιά µας απ’ όπου γίνεται ακουστός µέσω του νευρικού συστήµατος. Πηγή του ήχου µπορεί να είναι οποιοδήποτε ϕυσικό σύστηµα, ένα αντικείµενο, το
οποίο αυξοµειώνει γρήγορα την πίεση του αέρα σε κάποιο σηµείο, για παράδειγµα σπρώχνοντας µπρος-πίσω τον αέρα. Για να είναι ένα κύµα ακουστό, άρα για να είναι ήχος,
ϑα πρέπει ο υθµός αυξοµείωσης της πίεσης του αέρα, άρα και ο υθµός µε τον οποίο η
πηγή του ήχου παράγει τον ήχο, να είναι µεταξύ είκοσι και είκοσι χιλιάδων επαναλήψεων
το δευτερόλεπτο. Αν κάποιο αντικείµενο σπρώχνει τον αέρα δέκα ϕορές το δευτερόλεπτο
ή σπανιότερα, αυτό δεν µπορεί να γίνει ακουστό γιατί είναι πολύ αργό και δε λέγεται ήχος
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αλλά υπόηχος. Οι ελέφαντες, επειδή έχουν µεγαλύτερο κεφάλι και µεγαλύτερο ακουστικό σύστηµα µπορούν να ακούν ορισµένους υπόηχους. Αν, αντίθετα, κάποιο αντικείµενο
αυξοµειώνει την πίεση του αέρα τριάντα χιλιάδες ϕορές το δευτερόλεπτο ή συχνότερα,
αυτό δεν µπορεί να γίνει ακουστό γιατί είναι υπερβολικά γρήγορο και δε λέγεται ήχος
αλλά υπέρηχος. Πολλά ώα ακούν υπέρηχους, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις ειδικές
σφυρίχτρες για σκυλιά που για τα δικά µας αυτιά δεν είναι ακουστές.
Ο υθµός µε τον οποίο αυξοµειώνεται η πίεση του αέρα σ’ ένα σηµείο της διάδοσης
του ηχητικού κύµατος ονοµάζεται συχνότητα του ήχου και µετριέται σε ϕορές ανά δευτεόλεπτο, ή κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Ο υθµός αυξοµείωσης της πίεσης είναι ίδιος µε
το υθµό της πηγής, η οποία διεγείρει τον αέρα. Στο παράδειγµα µε το διάδροµο είναι ο
υθµός που ανοιγοκλείνει η πόρτα και ο (ίσος) υθµός µε τον οποίο κάθε νέο σπρώξιµο
περνά από το ίδιο σηµείο, ή πόσο συχνά σπρώχνεται κάθε άτοµο. Η µονάδα αυτή ονοµάεται στη ϕυσική Hertz και συµβολίζεται µε τα δύο γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου :
Hz. ΄Αρα ένας ήχος συχνότητας 100 Hz είναι ένα ηχητικό κύµα που αυξοµειώνει την πίεση
του αέρα µε υθµό εκατό ϕορές το δευτερόλεπτο. Αυτή η απλή περίπτωση ισχύει όταν
η αυξοµείωση γίνεται µε έναν οµαλό και µοναδικό υθµό. Στην πραγµατικότητα αυτό
συµβαίνει µόνο στα εγχειρίδια ϕυσικής και σε τεχνητούς ήχους που κατασκευάζονται από
ηλεκτρονικά µηχανήµατα (και συνθεσάιζερ). Οι ήχοι στη ϕύση πάντα είναι σύνθετοι και
δεν έχουν µια µοναδική συχνότητα. Για τις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούµε µεθόδους
ανάλυσης που περιγράφονται αργότερα.
Η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης πίεσης αέρα που αντιστοιχεί σ’ ένα
ηχητικό κύµα ονοµάζεται πλάτος του κύµατος και σχετίζεται άµεσα µε την ένταση του
ήχου. ∆υνατός είναι ένας ήχος όταν µεταφέρει µεγάλες αυξοµειώσεις στην πίεση του
αέρα, ενώ σιγανός είναι όταν οι αυξοµειώσεις είναι µικρές. Στο κύµα της ϑάλασσας,
µεγάλο είναι ένα κύµα όταν είναι ψηλό, δηλαδή όταν η κορυφή του απέχει πολύ από
τη άση του, και µικρό ή αδύναµο ένα κύµα που είναι χαµηλό, δηλαδή η κορυφή του
δεν είναι πολύ ψηλότερα από το κατώτερο σηµείο του. Αυτό ακριβώς είναι το πλάτος του
κύµατος. Στο παράδειγµα µε το διάδροµο, ένα κύµα µεγάλου πλάτους προκαλείται από
πλήρη ανοίγµατα της πόρτας και συνεπώς ισχυρά σπρωξίµατα, άρα και µεγάλη διαφορά
στο στρίµωγµα των ατόµων µεταξύ ανοίγµατος και κλεισίµατος της πόρτας. Αντίθετα, ένα
κύµα µικρού πλάτους ϑα προκαλείται από µερικό µόνο άνοιγµα της πόρτας και αντίστοιχα
ελαφρύ σπρώξιµο και µέτριο στρίµωγµα.
Η ταχύτητα µε την οποία ένα ηχητικό κύµα διατρέχει τον αέρα ονοµάζεται ταχύτητα
διάδοσης. Η ταχύτητα διάδοσης είναι εντελώς ανεξάρτητη από το πλάτος (ένταση) και τη
συχνότητα (υθµό) του κύµατος. Στη ϑάλασσα, ταχύτητα διάδοσης είναι το πόσο γρήγορα
«προχωρά» ένα κύµα, δηλαδή µε τι ταχύτητα κινείται µια κορυφή κύµατος. Στο παράδειγµα του διαδρόµου, η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ένα σπρώξιµο
από την πόρτα ϕτάνει στην άκρη του διαδρόµου. Γενικά η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος εξαρτάται από το µέσο διάδοσης. Για διάδοση του ήχου στον αέρα της ατµόσφαιρας σε
κανονικές συνθήκες πίεσης και ϑερµοκρασίας η ταχύτητα αυτή είναι περίπου 340 µέτρα
ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή πάνω από 1200 χιλιόµετρα την ώρα. Αυτή είναι και η λεγόµενη
«ταχύτητα του ήχου».
Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών κορυφών ενός κύµατος ονοµάζεται µήκος κύµατος
και εξαρτάται από τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσής του. Στην περίπτωση των
ϑαλασσίων κυµάτων, µήκος κύµατος είναι η απόσταση (σε µέτρα) µεταξύ δύο διαδοχιών
κυµάτων. Στο παράδειγµα του διαδρόµου, µήκος κύµατος είναι η απόσταση πάνω στο
Ιανουάριος 2003

21

ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας

πλήθος µεταξύ δύο διαδοχικών στριµωγµάτων. Σε ένα ηχητικό κύµα που διαδίδεται µε
σταθερή ταχύτητα του ήχου, όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα του ήχου τόσο µικρότερο
είναι το µήκος κύµατος. Αυτό συµβαίνει διότι στη µεγαλύτερη συχνότητα παράγονται
συχνότερα διαδοχικές κορυφές απ’ ό,τι σε µικρότερες συχνότητες, και άρα η απόσταση
µεταξύ διαδοχικών κορυφών είναι µικρότερη. Γενικά, η σχέση µεταξύ µήκους κύµατος
και συχνότητας είναι αντίστροφη.

6.3

Περιοδικότητα και απεριοδικότητα

΄Οταν ένας ήχος παράγεται από επανάληψη της ίδιας κίνησης στην πηγή τότε είναι ένα
κύµα µε χαρακτηριστικά που και αυτά επαναλαµβάνονται. Αν η επανάληψη της κίνησης
της πηγής είναι υθµική, γίνεται δηλαδή µε σταθερό υθµό, τότε η κίνηση λέγεται πειοδική και ο ήχος που παράγεται επίσης περιοδικός ήχος. Περιοδικός λοιπόν είναι ένας
ήχος που συνίσταται σε περιοδική επανάληψη ενός κυµατισµού. Τα κύµατα της ϑάλασσας
είναι περιοδικά αν το σχήµα τους είναι το ίδιο για όλα και περνούν το ένα µετά το άλλο µε
σταθερό υθµό. Στην πραγµατικότητα τα κύµατα της ϑάλασσας (όπως και τα περισσότερα
ϕυσικά ηχητικά κύµατα) δεν είναι ακριβώς περιοδικά, διότι άλλα είναι µεγαλύτερα, άλλα
µικρότερα, ενώ και ο υθµός µε τον οποίο περνούν (ή ϕτάνουν στην παραλία) δεν είναι απολύτως σταθερός. Ονοµάζονται όµως σχεδόν περιοδικά διότι τα υθµικά χαρακτηριστικά
τους είναι πολύ σηµαντικά, ακόµα κι αν δεν είναι τελείως όµοια.
΄Οταν η πηγή του ήχου, και συνεπώς και το ηχητικό κύµα δεν είναι επαναλαµβανόµενης µορφής, δηλαδή περιοδικό, τότε ο ήχος λέγεται απεριοδικός, ή απλά µη περιοδικός.
Οι πιο συνηθισµένοι απεριοδικοί ήχοι είναι ϑόρυβοι, και απ’ αυτούς πιο γνωστός, ο λευκός
ϑόρυβος είναι παρόµοιος µε τον ήχο της τηλεόρασης όταν δεν πιάνει κανένα κανάλι ή του
αδιοφώνου όταν δεν πιάνει κανένα σταθµό. Απεριοδικοί ήχοι όµως είναι και οι ήχοι των
τυµπάνων, γδούποι, εκρήξεις, τριξίµατα, ϕυσήµατα και πολλοί άλλοι.
Κατά την παραγωγή των ϕωνούµενων ϕθόγγων της οµιλίας η περιοδική ταλάντωση των
ϕωνητικών πτυχών έχει ως αποτέλεσµα περιοδική διέλευση του αέρα µέσα από το λάρυγγα
και συνεπώς περιοδικότητα στο ϕθόγγο που παράγεται. Αντίθετα, για την παραγωγή
ενός άφωνου συριστικού ϕθόγγου όπως π.χ. το [s], ο ήχος παράγεται από την τυρβώδη
οή του αέρα µεταξύ γλώσσας και ϕατνίων. Αυτό το ϕαινόµενο δεν είναι περιοδικό και
έτσι ο παραγόµενος ήχος δεν είναι επαναλαµβανόµενος, δηλαδή είναι απεριοδικός και
συγκεκριµένα ένα είδος ϑορύβου.

6.4

Θεωρία πηγής-ϕίλτρου

Για να καταλάβουµε καλύτερα και να περιγράψουµε µε απλό τρόπο τα ϕαινόµενα της πααγωγής οµιλίας χρησιµοποιούµε συχνά ένα µοντέλο του ϕωνητικού συστήµατος. Μοντέλο
ονοµάζεται ένα τεχνητό σύστηµα που κατασκευάζουµε το οποίο µιµείται τα χαρακτηριστικά ενός πολυπλοκότερου ϕυσικού συστήµατος. ΄Ενα µοντέλο είναι πάντα απλούστερο από
το ϕυσικό σύστηµα που µιµείται, το οποίο ονοµάζεται και σύστηµα-στόχος. Για την κατασκευή ενός µοντέλου το πιο σηµαντικό είναι να επιλέξουµε τα χαρακτηριστικά εκείνα του
συστήµατος-στόχου που είναι τα πιο σηµαντικά για τη λειτουργία του και να παραλείψουµε τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες που δεν είναι ϑεµελιώδους σηµασίας. Τα χαρακτηριστικά
που επιλέγουµε κάθε ϕορά εξαρτώνται από τη λειτουργία του συστήµατος στόχου που
ϑέλουµε να µελετήσουµε.
22

Ιανουάριος 2003

Εισαγωγή στη ϕωνητική

΄Ετσι όταν ϕτιάχνουµε ένα µοντέλο αεροπλάνου µε σκοπό να µελετήσουµε την αεροδυναµική και την πτήση, είναι απαραίτητο να συµπεριλάβουµε το σωστό σχήµα µε ακρίβεια
στο µοντέλο µας. Κριτήριο επιτυχίας του µοντέλου είναι η µίµηση της λειτουργίας που
µας ενδιαφέρει, άρα το µοντέλο του αεροπλάνου ϑα είναι πετυχηµένο αν πετάει και µάλιστα αν ο τρόπος πτήσης του µοιάζει µε αυτόν του «κανονικού» αεροπλάνου που µιµείται.
Προφανώς δεν είναι απαραίτητο να µιµηθούµε στο µοντέλο µας το χρώµα του αεροπλάνου
ή το περιεχόµενο του εσωτερικού του, αφού αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι σηµαντικά
για τις πτητικές του ιδιότητες. Αν όµως µελετούσαµε τις δυνατότητες κάλυψης και παραλλαγής στρατιωτικών αεροπλάνων δεν ϑα έπαιζε όλο η ακρίβεια στην αεροδυναµική. Εκεί
ένα πετυχηµένο µοντέλο ϑα απαιτούσε µεγάλη ακρίβεια στο χρωµατισµό του. Επιλέγοντας κάθε ϕορά τα χαρακτηριστικά που µας ενδιαφέρουν πετυχαίνουµε να προσεγγίσουµε
ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστηµα, ή κάτι που λόγω µεγέθους ή ϑέσεως δεν είναι εύκολα
προσβάσιµο, κατασκευάζοντας κάτι απλούστερο το οποίο να είναι αρκετά παρόµοιο και
να µπορούµε να το χειριστούµε εύκολα. Πολλές ϕορές δεν είναι απαραίτητο να κατασκευάσουµε κάποιο αντικείµενο και αρκεί να προσδιορίσουµε ένα µαθηµατικό µοντέλο.
Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία που µελετάµε δίνεται από µαθηµατικούς τύπους που
προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά του µοντέλου µας.
Για τη µελέτη και κατανόηση της παραγωγής οµιλίας, ένα απλό, εύχρηστο και πολύ
συνηθισµένο µοντέλο είναι το µοντέλο πηγής-ϕίλτρου. Το µοντέλο αυτό είναι µαθηµατικό,
δηλαδή το ορίζουµε µε τύπους και όχι κατασκευάζοντας κάποιο αντικείµενο. Μπορούµε
όµως να χειριστούµε και να µελετήσουµε λεπτοµερώς τη λειτουργία του σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή κατασκευάζοντας το κατάλληλο πρόγραµµα. Το µοντέλο αυτό ασίζεται σε
µια απλή ϑεωρία για την παραγωγή οµιλίας, η οποία ονοµάζεται ϑεωρία πηγής-ϕίλτρου
και αντιστοιχεί στο ϑεµελιώδη διαχωρισµό µεταξύ άρθρωσης και ϕώνησης. Γενικότερα
πρόκειται για αναγνώριση της ανεξαρτησίας µεταξύ παραγωγής ήχου και διαµόρφωσης
του ήχου για την παραγωγή των ϕθόγγων της οµιλίας.
Η ϑεωρία πηγής-ϕίλτρου περιγράφει την παραγωγή οµιλίας ως αποτελούµενη από δύο µέρη : Το πρώτο µέρος ονοµάζεται πηγή και είναι αυτό που παράγει ήχο. Μπορεί να
παράγει δύο ειδών ήχο, δηλαδή στην ουσία το πρώτο αυτό µέρος είναι διπλό, αφού περιλαµβάνει δύο πηγές. Το ένα είδος ήχου είναι περιοδικό και η αντίστοιχη πηγή ονοµάζεται
περιοδική πηγή. Το άλλο είδος ήχου είναι απεριοδικό, για την ακρίβεια είναι λευκός
ϑόρυβος, και η αντίστοιχη πηγή ονοµάζεται απεριοδική ή πηγή ϑορύβου. Είναι πολύ
σηµαντικό να συγκρατήσουµε ότι η περιοδική πηγή δεν παράγει διαφορετικά είδη ήχου
για κάθε ϕθόγγο. Το µόνο που µπορεί να µεταβληθεί, ή να υθµιστεί, στην περιοδική
πηγή, είναι η περιοδικότητα, δηλαδή η συχνότητα επανάληψης στην παραγωγή του ήχου.
Η περιοδική πηγή αντιστοιχεί στη ϕώνηση που παράγεται από ταλάντωση των ϕωνητικών
πτυχών, η οποία είναι ανεξάρτητη από το είδος του ϕθόγγου που αρθρώνεται στην υπεργλωσσιδική ϕωνητική οδό. Οµοίως και η απεριοδική πηγή δεν αλλάζει το είδος του ήχου
της ανάλογα µε το ϕθόγγο. Μάλιστα η δεύτερη αυτή πηγή δε υθµίζεται από καµία παάµετρο, άρα όποτε ενεργοποιείται παράγει πάντα το ίδιο είδος ϑορύβου ανεξάρτητα από
το ϕθόγγο που αρθρώνεται. Η απεριοδική πηγή αντιστοιχεί σε όλες τις πηγές απεριοδικού
ήχου µέσα στη ϕωνητική οδό, και συγκεκριµένα στους ήχους που οφείλονται σε σταθερά
ή µεταβατικά εµπόδια στη οή του αέρα. ∆ηλαδή η απεριοδική πηγή χρησιµοποιείται για
τη µελέτη των ϑορύβων λόγω τυρβώδους οής που παράγονται στα τριβόµενα και προστριόµενα σύµφωνα καθώς και για τους ήχους των εκρήξεων κατά την άφεση των κλειστών
συµφώνων.
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Το δεύτερο µέρος του µοντέλου ονοµάζεται ϕίλτρο και διαµορφώνει τον ήχο που παάγει η πηγή ώστε αυτός να αποκτήσει τα ακουστικά χαρακτηριστικά του κάθε ϕθόγγου.
Επειδή η πηγή µπορεί να παράγει ένα µόνο είδος περιοδικού ήχου και ένα µόνο είδος
απεριοδικού ήχου, όλες οι διαφορές µεταξύ ϕθόγγων εκτός από τη ϕώνηση ϑα πρέπει να
προέρχονται απο διαφορές στο ϕίλτρο. Το ϕίλτρο αντιστοιχεί στην υπεργλωσσιδική ϕωνητική οδό και συγκεκριµένα στη ϑέση άρθρωσης που είνα υπεύθυνη για την ιδιαίτερη
ακουστική χροιά κάθε ϕθόγγου. Μάλιστα επειδή οι διάφορες πηγές ϑορύβου από την
άρθρωση των συµφώνων έχουν καλυφθεί στο µοντέλο από την πηγή, το ϕίλτρο µπορεί να
µελετηθεί ανεξάρτητα από τις διαφορές στη οή του αέρα ώστε να επικεντρωθούµε στο
εκάστοτε σχήµα της ϕωνητικής οδού και στα αποτελέσµατα που το σχήµα επιφέρει στον
ήχου του κάθε ϕθόγγου.

7

Φάσµα της οµιλίας

Ο ήχος της οµιλίας, όπως και όλοι οι ϕυσικοί ήχοι, είναι ένας σύνθετος ήχος. Παράγεται
από µια περίπλοκη διαδικασία δηµιουργίας και διαµόρφωσης ήχου στη ϕωνητική οδό.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ϕώνησης και άρθρωσης αποτυπώνονται στις ακουστικές ιδιότητες του σύνθετου ήχου που προκύπτει. Η µελέτη των ήχων της οµιλίας διευκολύνεται
σηµαντικά αν τους αναλύσουµε στις επιµέρους συχνότητές τους και τους απεικονίσουµε
ϕασµατικά, δηλαδή ανάλογα µε την κατανοµή της ακουστικής ενέργειας στις διάφορες
συχνότητες. Σήµερα είναι πολύ εύκολο, µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, δηλαδή
προγραµµάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, να επιδοθεί οποιοσδήποτε σε ϕασµατική ανάλυση και µελέτη της οµιλίας. Το µόνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσει τον τρόπο που
παράγονται οι σχετικές απεικονίσεις. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση του
τρόπου ανάλυσης και σύνθεσης των χαρακτηριστικών της οµιλίας σε ϕασµατικό επίπεδο.

7.1

Απλοί και σύνθετοι ήχοι

Στην περιγραφή της παραγωγής και των ασικών χαρακτηριστικών του ήχου έγινε αναϕορά στον όρο συχνότητα, ο οποίος αναφέρεται στο υθµό επαναληπτικότητας του ήχου.
∆ώσαµε στον όρο αυτό ερµηνεία ανάλογη µε το υθµό δηµιουργίας ενός κύµατος στην
επιφάνεια του νερού ή ενός κύµατος «στριµώγµατος» που διατρέχει ένα πλήθος. Στην
πραγµατικότητα µόνο ένας απλός, στοιχειώδης ήχος έχει µια µοναδική συχνότητα. ΄Ενας
τέτοιος απλός ήχος, που ονοµάζεται «ηµιτονοειδής» εξαιτίας του µαθηµατικού του σχήµατος, χαρακτηρίζεται από ένα απλό κυµατοειδές σχήµα χωρίς επιπλέον ανεβοκατεβάσµατα
ή αλλοιώσεις. Είναι τέλεια περιοδικός χωρίς αρχή και τέλος, µε σταθερό υθµό αυξοµείωσης του στιγµιαίου πλάτους του. ΄Ενας τέτοιος απλός ήχος δεν υπάρχει στη ϕύση για
να τον ακούσουµε αλλά προσεγγιστικά είναι περίπου σαν τον ήχο του σήµατος αναµονής
της τηλεφωνικής γραµµής ή το σφύριγµα που µπορούµε να πετύχουµε στρογγυλεύοντας
σφικτά τα χείλη. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι εξαιρετικά απλό να κατασκευάσουµε
τέτοιους απλούς ήχους, οποιασδήποτε ακουστής συχνότητας, και να τους παρουσιάσουµε
µέσω των ηχείων ή ακουστικών του υπολογιστή.
Ας ϕανταστούµε ότι κατασκευάζουµε τεχνητά δύο απλούς ήχους, οι οποίοι έχουν διαϕορετικά χαρακτηριστικά (πλάτος και συχνότητα), και ότι καθένας από αυτούς παρουσιάεται µέσω ενός µεγαφώνου. Αν παρουσιάσουµε τους δύο ήχους ταυτόχρονα, το αποτέλεσµα στην αντίληψή µας ϑα εξαρτάται και από τους δύο. ∆ηλαδή αυτό που ϑα ακούσουµε
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ϑα είναι και οι δύο ήχοι µαζί. Στο αυτί µας ϕτάνει και γίνεται αντιληπτός ο «συνολικός»
ήχος του περιβάλλοντος. Στο σηµείο εισόδου του αυτιού, η πίεση του αέρα κάθε στιγµή
εξαρτάται λοιπόν και από τους δύο ήχους που υπάρχουν. Αν σε µια στιγµή εξαιτίας του
ενός ήχου η πίεση του αέρα είναι αυξηµένη και εξαιτίας του άλλου είναι µειωµένη τότε στο
σηµείο εισόδου στο αυτί µας οι δύο τάσεις ϑα αλληλοεξουδετερώνονται και στην ακοή µας
ϑα γίνεται αντιληπτή µια µέση, ουδέτερη πίεση. Αν σε µια άλλη στιγµή η πίεση του αέρα
εξαιτίας και των δύο ήχων είναι αυξηµένη, τότε στο σηµείο του αυτιού µας το αποτέλεσµα
ϑα είναι ιδιαίτερα αυξηµένη πίεση, ως το άθροισµα των δύο τάσεων κ.ο.κ. ∆ηλαδή σε
κάθε στιγµή αυτό που ϑα ακούµε ϑα είναι το άθροισµα των µεταβολών στην πίεση του
αέρα που προκαλείται από τους δύο απλούς ήχους. Αν αντί για δύο ήχους είχαµε δέκα,
εκατό, ή χίλιους απλούς ήχους, το αποτέλεσµα ϑα ήταν και πάλι το ίδιο : κάθε στιγµή ϑα
ακούγαµε το άθροισµα όλων των απλών ήχων. Στην αντίληψή µας αυτό το άθροισµα ϑα
γινόταν ακουστό ως ένας σύνθετος ήχος.

7.2

Ανάλυση και σύνθεση ήχων

Κάθε ήχος που δεν είναι απλός ηµιτονοειδής ονοµάζεται σύνθετος ήχος. Οποιοδήποτε
άθροισµα απλών ήχων διαφορετικής συχνότητας είναι λοιπόν σύνθετος ήχος. Αυτό που
κάνουµε προσθέτοντας απλούς ήχους για να λάβουµε ένα σύνθετο ήχο ονοµάζεται σύνθεση ήχου. Το σηµαντικό είναι ότι και οποιοσδήποτε σύνθετος ήχος µπορεί να αναλυθεί σε
απλούς ήχους. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί µαθηµατικά, εδώ όµως δεν είναι απαραίτητο.
Ας αναλογιστούµε το προηγούµενο παράδειγµα των δύο απλών ήχων, καθένας από τους
οποίους «παίζει» από ένα µεγάφωνο, και εµείς ακούµε το σύνθετο ήχο που προκύπτει
από το άθροισµά τους. Από τους δύο απλούς ήχους, µε την πράξη της πρόσθεσης, προκύπτει ως άθροισµα ο ένας σύνθετος ήχος. Υπάρχει ένας µαθηµατικός τρόπος να πετύχουµε
το αντίστροφο : δηλαδή από τον ένα σύνθετο ήχο, µε την «αντίστροφη» πράξη της ανάλυσης, να προκύψουν ως αποτέλεσµα οι δύο απλοί ήχοι που τον απαρτίζουν. Η ίδια αυτή
πράξη της ανάλυσης, που ονοµάζεται ϕασµατική ανάλυση, µπορεί να εφαρµοστεί και στην
περίπτωση των δέκα, εκατό ή χιλίων απλών ήχων. Κάθε ϕορά από τον ένα σύνθετο ήχο
προκύπτουν οι απλοί ήχοι που τον απαρτίζουν. Η πράξη αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και
σε σύνθετους ήχους που δεν κατασκευάσαµε εµείς από απλούς και που δεν γνωρίζουµε
από τι αποτελούνται. Η ϕασµατική ανάλυση, για κάθε σύνθετο ήχο, ϑα µας δώσει ένα
σύνολο απλών ήχων που αν τους προσθέσουµε ϑα λάβουµε τον αρχικό σύνθετο ήχο. ΄Ετσι µπορούµε να εφαρµόσουµε τη ϕασµατική ανάλυση σε οποιοδήποτε ήχο της ϕύσης,
αφού όλοι είναι σύνθετοι, και να λάβουµε την ανάλυση του ηχητικού περιεχοµένου τους
σε απλούς ήχους. Το ίδιο ϕυσικά κάνουµε και στην οµιλία.
Η ανάλυση των σύνθετων ήχων σε απλούς έχει πολύ σηµαντικές συνέπειες για τη µελέτη
τους. Πρώτον, αναλύοντας κάθε σύνθετο ήχο µπορούµε να µελετήσουµε αυστηρά µε
αντικειµενικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του και όχι µόνο την υποκειµενική εντύπωση που
προκύπτει ακούγοντας το σύνθετο ήχο. ∆εύτερον, επειδή όλοι οι σύνθετοι ήχοι αναλύονται
σε απλούς, αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να συγκρίνουµε σύνθετους ήχους µεταξύ τους
συγκρίνοντας τους ίδιους απλούς ήχους στους οποίους αναλύονται. ΄Ετσι έχουµε έναν
τρόπο σύγκρισης και σχετικής µελέτης οποιωνδήποτε ήχων, είτε µεταξύ ήχων οµιλίας, είτε
άλλων ϕυσικών ή τεχνητών ήχων. Τρίτον, χάρη στην ανάλυση σε απλούς ήχους µπορούµε
να απεικονίσουµε οποιονδήποτε σύνθετο ήχο ανάλογα µε το περιεχόµενό του σε απλούς
ήχους και να δηµιουργήσουµε έτσι ένα σύστηµα οπτικής αναπαράστασης των ήχων που
να µπορεί να τυπωθεί και να γίνει κατανοητό χωρίς να χρειάζονται ηχογραφήσεις.
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7.3

Κατανοµή ενέργειας και ϕάσµα

∆εδοµένου ότι τα ϑεµελιώδη χαρακτηριστικά ενός απλού ήχου είναι µόνο το πλάτος και
η συχνότητα,12 η ανάλυση ενός σύνθετου ήχου ουσιαστικά µας δίνει ένα σύνολο από
ευγάρια του τύπου {συχνότητα, πλάτος}. Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι αναλύουµε
ένα σύνθετο ήχο σε συχνότητες. Επειδή κάθε επιµέρους συχνότητα µπορεί να λαµβάνει
περισσότερο ή λιγότερο πλάτος από την ανάλυση, µπορούµε να µιλάµε για την κατανοµή
της ακουστικής ενέργειας στις συχνότητες. ∆ηλαδή όταν ένας απλός ήχος (που παράγεται
από τη ϕασµατική ανάλυση) έχει µεγάλο πλάτος, τότε λέµε ότι στη συχνότητα του απλού
αυτού ήχου αντιστοιχεί πολλή ακουστική ενέργεια. ΄Οταν, αντίθετα, ένας απλός ήχος που
προκύπτει έχει µικρό πλάτος, λέµε ότι στη συχνότητα αυτή (του απλού ήχου) υπάρχει
λίγη ενέργεια. Αν δεν παράγεται κανένας απλός ήχος για µια συχνότητα τότε λέµε ότι
δεν υπάρχει καθόλου ενέργεια στη συχνότητα αυτή. Το σύνολο των συχνοτήτων και των
αντίστοιχων πλατών (δηλαδή ενεργειών) των απλών ήχων απαρτίζει την κατανοµή ενέργειας
του σύνθετου ήχου στο πεδίο των συχνοτήτων και ονοµάζεται ϕάσµα του ήχου.
Φάσµα, λοιπόν, ενός οποιουδήποτε ήχου ονοµάζεται η κατανοµή ακουστικής ενέργειας
του σύνθετου ήχου στις διάφορες συχνότητες. ∆ηλαδή το ϕάσµα αποτελείται από τα πλάτη
των απλών ήχων, µε τις συχνότητές τους, που απαρτίζουν τον σύνθετο ήχο. «Απαρτίζουν»
σηµαίνει ότι αν τους προσθέσουµε όλους µαζί τότε το άθροισµα ϑα είναι ό σύνθετος ήχος
για τον οποίον µιλάµε. ΄Αρα γνωρίζοντας το ϕάσµα ενός ήχου γνωρίζουµε τα πάντα γι’
αυτόν, αφού µπορούµε να τον συνθέσουµε από τα στοιχεία των επιµέρους απλών ήχων.
΄Ενας απλός ήχος έχει και αυτός ϕάσµα, το οποίο αποτελείται από ένα µόνο σηµείο, αφού
ο απλός ήχος αποτελείται µόνο από τον εαυτό του.

7.4 Αρµονικοί και µη αρµονικοί ήχοι
Στην ενότητα για την παραγωγή τού ήχου έγινε αναφορά στον όρο «περιοδικότητα». Ο
όρος αυτός χαρακτηρίζει τον επαναληπτικό χαρακτήρα ενός ήχου. ΄Ενας ήχος που παράγεται από µια πηγή που δεν επαναλαµβάνει την ίδια κίνηση, για παράδειγµα ένας ήχος
που παράγεται από τις τυχαίες κινήσεις της τριβής δύο επιφανειών ή από ένα χτύπηµα,
ονοµάζεται απεριοδικός, ή ϑόρυβος. Οι απεριοδικοί και οι περιοδικοί ήχοι αναλύονται σε
απλούς συστατικούς ήχους µε τον ίδιο τρόπο. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ένας υθµός
επαναληπτικότητας, δηλαδή µια ϑεµελιώδης συχνότητα, κάθε σύνθετος ήχος αποτελείται
από απλούς ήχους µε τις συχνότητες και τα πλάτη τους, όπως προκύπτει από τη ϕασµατική ανάλυση. ΄Αλλο πράγµα λοιπόν είναι η συχνότητα επανάληψης που αντιστοιχεί στην
περιοδικότητα του ήχου και άλλο πράγµα οι συχνότητες των επιµέρους απλών ήχων που
απαρτίζουν τον οποιονδήποτε περιοδικό ή απεριοδικό σύνθετο ήχο.
Υπάρχει όµως µια πολύ σηµαντική ιδιαιτερότητα των περιοδικών ήχων στη ϕασµατική
ανάλυση : ΄Ολοι οι απλοί ήχοι που απαρτίζουν ένα σύνθετο περιοδικό ήχο ρίσκονται σε
µια ειδική σχέση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, οι συχνότητες όλων των απλών ήχων είναι
ακέραια πολλαπλάσια µιας ασικής συχνότητας, που δεν είναι άλλη από τη ϑεµελιώδη
συχνότητα του σύνθετου ήχου, δηλαδή το υθµο επαναληπτικότητας ή αλλιώς την περιοδικότητά του. Με άλλα λόγια, η περιοδικότητα του σύνθετου περιοδικού ήχου αντιστοιχεί
στη συχνότητα του πρώτου απλού ήχου που τον αποτελεί. Και όλοι οι άλλοι απλοί ήχοι
στους οποίους αναλύεται έχουν συχνότητα που είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της πρώτης.
12

Για λόγους απλότητας παραλείπεται η ϕάση του ηµιτονοειδούς κύµατος διότι δεν είναι απαραίτητη για
την κατανόηση της ουσίας των παραδειγµάτων.
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Για παράδειγµα, έστω ένας περιοδικός ήχος ενός ϕωνήεντος από γυναικεία ϕωνή, µε πειοδικότητα 200 επαναλήψεις το δευτερόλεπτο, που αντιστοιχούν σε 200 ανοιγοκλεισίµατα
ανά δευτερόλεπτο των ϕωνητικών πτυχών, δηλαδή ϑεµελιώδη συχνότητα ίση µε 200 Hz.
Ο ήχος αυτός, κατά τη ϕασµατική ανάλυση, αναλύεται σε συστατικούς απλούς ήχους. Ο
πρώτος απλός ήχος που ϑα προκύψει από τη ϕασµατική ανάλυση ϑα έχει συχνότητα 200
Hz, ίση µε την περιοδικότητα του ϕωνήεντος. Ο δεύτερος απλός ήχος που ϑα προκύψει
ϑα έχει διπλάσια συχνότητα, δηλαδή 400 Hz. Ο τρίτος ϑα έχει τριπλάσια (600 Hz), ο
τέταρτος τετραπλάσια (800 Hz) κ.ο.κ. ΄Ολοι οι απλοί ήχοι που ϑα προκύψουν από την
ανάλυση αυτού του ϕωνήεντος ϑα έχουν συχνότητα που ϑα είναι ίση µε N × 200 Hz, όπου
N ακέραιος αριθµός (1, 2, 3,. . . ).
Στην περίπτωση του περιοδικού σύνθετου ήχου, οι απλοί ήχοι που προκύπτουν κατά
τη ϕασµατική ανάλυσή του ονοµάζονται αρµονικές και ο ίδιος ο σύνθετος περιοδικός ήχος
ονοµάζεται και αρµονικός. ΄Ετσι ένας περιοδικός ήχος αναλύεται σε αρµονικές, έχει δηλαδή ακουστική ενέργεια σε συγκεκριµένες µόνο συχνότητες, ανάλογα µε την περιοδικότητά
του. Αντίθετα, ένας απεριοδικός ήχος µπορεί να έχει ενέργεια σε οποιαδήποτε συχνότητα.

7.5

Πηγή και ϕίλτρο στο ϕάσµα

Σύµφωνα µε τη ϑεωρία πηγής-ϕίλτρου, η περιοδική πηγή (που αντιστοιχεί στις ϕωνητικές
πτυχές) παράγει ήχο µε τη µορφή ϕώνησης, ενώ το ϕίλτρο (που αντιστοιχεί στη ϕωνητική
οδό) διαµορφώνει τον ήχο αυτόν δίνοντας του τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ϕθόγγου
ανάλογα µε τις ϑέσεις των αρθρωτών. Η ϕώνηση, ως περιοδική πηγή ήχου, ϑα αναλύεται
σε αρµονικό ϕάσµα. ΄Αρα το ϕάσµα της ϕώνησης ϑα αποτελείται από µια σειρά σηµεία,
ή κατακόρυφες γραµµές, που ισαπέχουν µεταξύ τους και αντιστοιχούν στις αρµονικές. Η
συχνότητα της πρώτης αρµονικής ϑα είναι η συχνότητα ϕώνησης, δηλαδή η ϑεµελιώδης
συχνότητα του ήχου. Οι συχνότητες των επόµενων αρµονικών του ϕάσµατος ϑα είναι ακέαια πολλαπλάσια της πρώτης (της ϑεµελιώδους). Τα πλάτη των αρµονικών ϑα µειώνονται
όσο αυξάνεται η συχνότητα. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του τρόπου ταλάντωσης των
ϕωνητικών πτυχών και είναι χαρακτηριστικό του ϕάσµατος ϕώνησης. Το τελικό σχήµα του
ϕάσµατος ϕώνησης λοιπόν είναι µια σειρά από κατακόρυφες γραµµές, που αντιστοιχούν
στις διακριτές αρµονικές, καθεµιά από τις οποίες έχει λίγο µικρότερο πλάτος από την
προηγούµενη. Αν ενώσουµε τις κορυφές όλων των αρµονικών, δηλαδή όλα τα πλάτη, η
γραµµή που σχηµατίζεται είναι ευθεία.13 Επειδή η γραµµή αυτή «περιβάλλει» το ϕάσµα
του ήχου ονοµάζεται περιβάλλουσα.
Τι συµβαίνει όταν ο ήχος της πηγής (ϕώνησης) διέρχεται από το ϕίλτρο (ϕωνητική οδό);
Η ϕωνητική οδός δεν παράγει ήχο, άρα δεν µπορεί να έχει ϕάσµα. ΄Οµως η ϕωνητική
οδός δρα ως επιλογέας συχνοτήτων, αφήνει δηλαδή κάποιες συχνότητες να περάσουν ευκολότερα από άλλες. Αυτό έχει να κάνει µε το σχήµα και το µέγεθος της ϕωνητικής οδού.
Αναλογιστείτε την περίπτωση παραγωγής ήχου ϕυσώντας αέρα πλάγια στο στόµιο ενός
µπουκαλιού. ΄Οσο λιγότερο νερό έχει το µπουκάλι τόσο αθύτερος ο ήχος. ΄Οµοια, ϕυσώντας µια ϕλογέρα, παράγεται τόσο χαµηλότερη νότα όσο περισσότερες τρύπες έχουµε
κλειστές µε τα δάχτυλά µας, όσο δηλαδή πιο µεγάλος είναι ο σωλήνας που σχηµατίζεται µέχρι την πρώτη έξοδο του αέρα. Αυτό συµβαίνει επειδή το µήκος και το σχήµα του
«δοχείου» µέσα στο οποίο µπορεί να κινηθεί ο αέρας (στο µπουκάλι ή στη ϕλογέρα)
επιτρέπουν σε ορισµένες συχνότητες του ήχου να περάσουν και σε άλλες όχι. ∆ηλαδή
13

Σε λογαριθµική κλίµακα, δηλαδή όταν η ένταση του ήχου µετριέται σε ντεσιµπέλ (dB).
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ορισµένοι συστατικοί απλοί ήχοι αποκτούν πλεονέκτηµα, λόγω του ϕαινοµένου της αντήχησης. Ο σωλήνας της ϕλογέρας λειτουργεί σα ϕίλτρο, επειδή επιτρέπει σε ορισµένες
συχνότητες (δηλαδή ορισµένους µόνο απλούς ήχους, σύµφωνα µε την ορολογία της ϕασµατικής ανάλυσης) να περάσουν πιο εύκολα από τις άλλες. ΄Οµοια και η ϕωνητική οδός
δρα ως ϕίλτρο πάνω στο ϕάσµα της πηγής.
Επειδή οι ιδιότητες του ϕίλτρου εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά (µήκος και σχήµα)
της ϕωνητικής οδού και όχι από τον ήχο που διέρχεται µέσα από αυτό, µπορούµε να
απεικονίσουµε γραφικά τις ϕασµατικές του ιδιότητες ανεξάρτητα από την πηγή. Ζωγραϕίζουµε δηλαδή το «ϕάσµα» του ϕίλτρου, το οποίο όµως δεν αντιστοιχεί σε ήχο αλλά στην
ευκολία µε την οποία ο ήχος µπορεί να περάσει. Σε γράφηµα όµοιο µε του ϕάσµατος, µε
τη συχνότητα στον οριζόντιο άξονα, σηµειώνουµε για καθεµιά συχνότητα την ευκολία µε
την οποία µπορεί να περάσει από το ϕίλτρο. ΄Οσο περισσότερο την εµποδίζει το ϕίλτρο,
τόσο πιο χαµηλά σηµειώνουµε το σηµείο για τη συχνότητα αυτή. Ενώνοντας τα σηµεία
που προκύπτουν παράγεται το ϕάσµα του ϕίλτρου.
Μπορούµε πλέον να υπολογίσουµε τον τελικό ήχο που παράγεται όταν το ϕίλτρο δράσει πάνω στον ήχο της πηγής. Εφόσον γνωρίζουµε πόσο επιδρά σε κάθε συχνότητα το
ϕίλτρο, και γνωρίζουµε ποιες συχνότητες περιλαµβάνονται στο ϕάσµα της πηγής και µε
ποιο πλάτος η καθεµιά, πολλαπλασιάζουµε το ϕάσµα της ϕώνησης µε το ϕάσµα του ϕίλτρου σε κάθε σηµείο. Το αποτέλεσµα έχει χαρακτηριστικά και από την πηγή και από το
ϕίλτρο. Από το ϕάσµα της πηγής διατηρείται το πλήθος και η ϑέση των αρµονικών, καθώς
και η γενική κλίση του πλάτους. ∆ιατηρείται δηλαδή η περιοδικότητα του ήχου· αυτό
δεν µπορεί να αλλάξει εξαιτίας του ϕίλτρου επειδή το ϕίλτρο δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί
ηχητικά συστατικά. ΄Ετσι ο ήχος που παράγεται από περιοδική πηγή παραµένει πάντα
περιοδικός, µε την ίδια ϑεµελιώδη συχνότητα της πηγής. Από το ϕίλτρο διατηρείται το
σχετικό σχήµα της περιβάλλουσας, αφού αυτό είναι που ενεργεί πάνω στον ήχο της πηγής. ΄Ετσι ο τελικός ήχος, αντί για την ευθεία περιβάλλουσα της πηγής, έχει τώρα µια
σύνθετη περιβάλλουσα που αντιστοιχεί στο σχήµα του ϕίλτρου. Το τελικό αυτό σχήµα
είναι και το ϕάσµα της οµιλίας. Αν δηλαδή ηχογραφούσαµε τον αντίστοιχο σύνθετο ήχο
που παράγεται από έναν οµιλητή κατά την προφορά του ϕωνήεντος που αντιστοιχεί στο
συγκεκριµένο σχήµα ϕίλτρου και εκτελούσαµε τη ϕασµατική του ανάλυση, ϑα προέκυπτε
το σχήµα που προβλέπεται από τη ϑεωρία πηγής-ϕίλτρου µε το συνδυασµό του ϕάσµατος
πηγής και της περιβάλλουσας ϕίλτρου.

7.6

Φασµατόγραµµα

Η ϕασµατική ανάλυση του ήχου παράγει, όπως είδαµε, ένα σύνολο απλών ήχων, το οποίο
αντιστοιχεί στο ϕάσµα του ήχου. Αν παραστήσουµε γραφικά τα πλάτη των απλών ήχων
σε συνάρτηση µε τη συχνότητά τους κατασκευάζουµε µια απεικόνιση του ϕάσµατος. Ο
οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στις συχνότητες και ο κατακόρυφος τα πλάτη. Για κάθε απλό
ήχο που προκύπτει από τη ϕασµατική ανάλυση σηµειώνουµε το σηµείο που αντιστοιχεί
στο εύγος {συχνότητα, πλάτος} του ήχου αυτού. Το τελικό σχήµα αποτελεί τη γραφική
απεικόνιση του ϕάσµατος του σύνθετου ήχου. Οι συχνότητες όπου ο σύνθετος ήχος έχει πολλή ακουστική ενέργεια αντιστοιχούν σε σηµεία που ρίσκονται ψηλότερα, ενώ οι
συχνότητες µε λίγη ακουστική ενέργεια αντιστοιχούν σε χαµηλότερα σηµεία. Επειδή το
τελικό σχήµα συνήθως µοιάζει µε ένα τοπίο µε προεξοχές σα ουνά, οι περιοχές υψηλής και χαµηλής ακουστικής ενέργειας σε ένα ϕάσµα ονοµάζονται κορυφές και κοιλάδες,
αντίστοιχα.
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Ας αναλογιστούµε τώρα πώς µπορούµε να απεικονίσουµε τα µεταβατικά χαρακτηριστικά ενός ήχου, δηλαδή τον τρόπο που µεταβάλλεται µε το χρόνο. Κανένας σηµαντικός
ήχος δεν είναι σταθερός, και πολύ λιγότερο η οµιλία. Μια ολόκληρη συλλαβή διαρκεί
µερικά δέκατα του δευτερολέπτου ενώ πολλά σηµαντικά ακουστικά γεγονότα διαρκούν
λίγα µόνο χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο υθµός ταλάντωσης των ϕωνητικών πτυχών που
παράγει τη ϕώνηση είναι της τάξης των εκατοστών του δευτερολέπτου. Πώς µπορούµε να
απεικονίσουµε µε ϕασµατική ανάλυση τον ήχο της οµιλίας ώστε να έχουµε κάθε στιγµή
εικόνα του περιεχοµένου του και των µεταβολών του από ϕθόγγο σε ϕθόγγο ; Ο τρόπος
απεικόνισης περιλαµβάνει δύο ήµατα : Πρώτον, κατασκευάζουµε το ηχητικό ϕάσµα ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα και δεύτερον, απεικονίζουµε τα ϕάσµατα το ένα δίπλα στο άλλο
µε τη σωστή χρονική σειρά. Πρώτα δηλαδή χωρίζουµε την οµιλία σε σύντοµα κοµµάτια
και αναλύουµε ϕασµατικά καθένα από αυτά. ΄Ετσι για κάθε χρονική στιγµή λαµβάνουµε
ένα σύνολο από απλούς ήχους που αποτελούν το στιγµιαίο ϕάσµα του ήχου. Αντί να
απεικονίσουµε το ϕάσµα οριζόντια µε τις κορυφές και τις κοιλάδες του το απεικονίζουµε
κατακόρυφα, σα µια λεπτή κατακόρυφη ταινία στην οποία οι περιοχές συχνότητας των
κορυφών έχουν σκούρο χρώµα και οι περιοχές συχνότητας των κοιλάδων είναι ανοιχτόχρωµες. ΄Ετσι οι συχνότητες απεικονίζονται στον κατακόρυφο άξονα και ο χρόνος στον
οριζόντιο, ενώ τα πλάτη (ενέργεια) αντιστοιχούν στο χρώµα (σκούρο ή ανοικτό). Κάθε κατακόρυφη στήλη αντιστοιχεί σε µια χρονική στιγµή, και οι σκούρες περιοχές της στήλης
αυτής αντιστοιχούν στις συχνότητες όπου τη χρονική αυτή στιγµή ο σύνθετος ήχος έχει
πολλή ενέργεια.
Η συνοπτική αυτή απεικόνιση του ϕάσµατος κατά τη διάρκεια του χρόνου ονοµάζεται
ϕασµατόγραµµα και είναι ο σηµαντικότερος τρόπος οπτικής αναπαράστασης του ήχου.
Στο ϕασµατόγραµµα ϕαίνονται καθαρά όλα τα ακουστικά στοιχεία της οµιλίας και µε
λίγη εξάσκηση µπορεί ο καθένας να διακρίνει τις ιδιότητες των διαφόρων ϕθόγγων από
τις σκούρες και ϕωτεινές περιοχές του. Με το ϕασµατόγραµµα επικοινωνούν οι µελετητές
της ϕωνητικής τα χαρακτηριστικά των στοιχείων τους και τις αναλύσεις τους. Υπάρχουν
µέχρι και ιβλία που δίνουν τυπικά ϕασµατογράµµατα για τους διάφορους ϕθόγγους από
τα οποία µπορεί να καταλάβει κανείς το είδος και τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων
ήχων και να συγκρίνει είτε µε ϕθόγγους άλλης γλώσσας είτε µε διαταραγµένες παραγωγές
οµιλίας.

7.7

Φασµατογράµµατα ευρείας και στενής ώνης

Το ϕασµατόγραµµα που παράγεται από τη ϕασµατική ανάλυση του ήχου όπως την περιγράψαµε απεικονίζει καθαρά µία-µία τις αρµονικές των περιοδικών ήχων. Μπορεί κανείς
από αυτό να παρακολουθήσει την τροχιά της ϑεµελιώδους συχνότητας παρατηρώντας τη
χαµηλότερη σκούρα λεπτή γραµµή στον πάτο του ϕάσµατος. ΄Οπου αυτή υπάρχει τότε
υπάρχει και αρµονική δοµή από πάνω της (άλλες οριζόντιες γραµµές που απέχουν εξίσου
µεταξύ τους), άρα υπάρχει και ϕώνηση στον ήχο. Μπορεί για ευκολία να παρατηρήσει
µια ανώτερη αρµονική, π.χ. την πέµπτη οριζόντια γραµµή, επειδή αυτή ϑα κινείται περισσότερο. ΄Οταν η ϑεµελιώδης συχνότητα µεταβάλλεται από 200 σε 300 Hz τότε η πεµπτη
αρµονική, που έχει συχνότητα ίση µε πέντε ϕορές τη συχνότητα της ϑεµελιώδους, ϑα
µεταβάλλεται από 1000 σε 1500 Hz. Η διαφορά των 500 Hz είναι πολύ πιο εύκολο να
παρατηρηθεί και να µετρηθεί στην κλίµακα των συχνοτήτων από τη διαφορά των 100 Hz.
΄Ενα τέτοιο ϕασµατόγραµµα ονοµάζεται ϕασµατόγραµµα στενής ώνης και χρησιµοποιείται κυρίως για την απεικόνιση προσωδιακών χαρακτηριστικών (λ. ενότητα 9 παρακάτω).
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Συνήθως ϑέλει κανείς στο το ϕασµατόγραµµα να απεικονίσει καθαρότερα τα τµηµατικά και όχι τα προσωδιακά χαρακτηριστικά. Θέλει δηλαδή να λέπει τα αποτελέσµατα
της άρθρωσης και όχι της ϕώνησης, ώστε να µπορεί να συµπεράνει ευκολότερα την ταυτότητα και τις ιδιότητες των ϕθόγγων. Το ιδανικό ϑα ήταν να µπορεί να λέπει ταυτόχρονα
το ϕάσµα της πηγής και την περιβάλλουσα που προέρχεται από το ϕίλτρο, στην πράξη
όµως δεν είναι δυνατό να παρουσιάζονται συγχρόνως όλες αυτές οι λεπτοµέρειες. ΄Ετσι
για τη µελέτη των χαρακτηριστικών του ϕίλτρου διαφοροποιούµε λίγο τις παραµέτρους
υπολογισµού του ϕασµατογράµµατος, µε τρόπο σα να «πασαλείβουµε» τις αρµονικές. Το
αποτέλεσµα είναι µια περιοχή που έχει ισχυρές αρµονικές (µε πολλή ακουστική ενέργεια)
να σκουραίνει οµοιόµορφα, ενώ µια περιοχή µε ασθενείς αρµονικές (µε λίγη ενέργεια)
να γίνεται οµοιόµορφα ανοικτόχρωµη. Η λεπτοµέρεια του ϕάσµατος στις συχνότητες µικραίνει και η αρµονική δοµή χάνεται. Εµφανίζεται όµως καθαρά η περιβάλλουσα του
ϕάσµατος, αφού τώρα οι συχνότητες που το ϕίλτρο άφησε τις αρµονικές να περάσουν
µε µεγάλη ενέργεια είναι οµοιόµορφα σκούρες. Οι ϕαρδιές σκούρες περιοχές που προκύπτουν αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αντήχησης της ϕωνητικής οδού, δηλαδή στο
ϕίλτρο. Το ϕασµατόγραµµα αυτό ονοµάζεται ϕασµατόγραµµα ευρείας ώνης και είναι
αυτό που κυρίως χρησιµοποιούµε στη ϕωνητική για να απεικονίσουµε τα χαρακτηριστικά
της άρθρωσης.

8
8.1

Υπερτµηµατικές δοµές
Συλλαβές

Οι συλλαβές είναι οµαδοποιήσεις ϕθόγγων που εξυπηρετούν την άρθρωση, την αντίληψη,
και τη νοητική αναπαράσταση και επεξεργασία. Αν και ο ακριβής ορισµός τους είναι
δύσκολος και τα όριά τους συχνά ασαφή, οι συλλαβές υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες και
ϕαίνεται ότι παίζουν πολύ σπουδαίο όλο στη ϕωνολογική και ϕωνητική οργάνωση κάθε
γλώσσας. Πειραµατικά έχει ρεθεί ότι είναι αρκετά εύκολο για όλους σχεδόν τους οµιλητές
µιας γλώσσας, µορφωµένους και µη, να απαριθµήσουν τις συλλαβές οποιασδήποτε λέξης,
ακόµα κι αν δεν µπορούν να πουν µε εβαιότητα (ή αν δεν συµφωνούν µεταξύ τους) πού
είναι η αρχή και το τέλος καθεµιάς.14 Παρότι η έννοια της συλλαβής έχει τις ίζες της στη
ϕωνολογική ανάλυση, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για τη ϕωνητική, διότι καθορίζει σηµαντικά ϕωνητικά ϕαινόµενα, όπως ϕωνητικές αλλοιώσεις και υπερτµηµατικά ακουστικά
χαρακτηριστικά.
Μπορούµε να πούµε ότι κάθε εκφώνηµα χωρίζεται σε συλλαβές, µε την έννοια ότι
µπορούµε να το κόψουµε σε κοµµάτια, δηλαδή µικρές οµάδες ϕθόγγων, καθεµιά από
τις οποίες είναι µια ολόκληρη συλλαβή. Για να καλύψουµε τις περιπτώσεις ασαφών ή
µοιρασµένων συνόρων (όπως για παράδειγµα την αµφισυλλαβικότητα της αγγλικής γλώσσας) µπορούµε να τροποποιήσουµε ελαφρά τη ϑεµελιώδη αυτή υπόθεση ως εξής : Κάθε
εκφώνηµα αποτελείται από συλλαβές, µε την έννοια ότι κάθε ϕθόγγος του εκφωνήµατος
ανήκει σε µία τουλάχιστον συλλαβή, και όλοι οι ϕθόγγοι κάθε συλλαβής είναι διαδοχικοί (δεν είναι δηλαδή επιτρεπτό να υπάρχουν «κενά» ή «πηδήµατα» ϕθόγγων σε µια
συλλαβή µέσα στο εκφώνηµα). Το µέγεθος της συλλαβής (σε αριθµό ϕθόγγων), το είδος
14

Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο για αναλφάβητους οµιλητές µιας γλώσσας να απαριθµήσουν τους
ϕθόγγους οποιασδήποτε λέξης. Η απαρίθµηση των ϕθόγγων είναι εντελώς αδύνατη και για τα µικρά παιδιά,
συνήθως µέχρι την προσχολική ηλικία.
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των ϕθόγγων που µπορούν να καταλάβουν τις διάφορες ϑέσεις µέσα στη συλλαβή, και η
σειρά µεταξύ των ϕθόγγων σε κάθε ϑέση υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς ανάλογα
µε την κάθε γλώσσα. Για παράδειγµα, στην ελληνική γλώσσα δεν µπορεί µια συλλαβή
ποτέ να τελειώνει σε κλειστό σύµφωνο – µπορεί όµως να ξεκινά µε δύο κλειστά σύµφωνα.
Εξαιτίας των αυστηρών αυτών περιορισµών, η άρθρωση των εκφωνηµάτων µιας γλώσσας
είναι πολύ συστηµατική και αυτό επηρεάζει και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή
(και κατανοητή) η οµιλία.
Κάθε συλλαβή χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη : την έναρξη (onset), που είναι προαιρετική,
και τη ίµα (rime), που είναι υποχρεωτική. Η ίµα χωρίζεται µε τη σειρά της σε δύο
µέρη : τον πυρήνα (nucleus), που είναι υποχρεωτικός, και τη λήξη (coda), που είναι
προαιρετική. Τελικά, δηλαδή, το µόνο µέρος που απαραίτητα υπάρχει σε κάθε συλλαβή
είναι ο πυρήνας. Τη ϑέση του πυρήνα δεν µπορεί να την καταλάβει οποιοσδήποτε ϕθόγγος.
Στην ελληνική γλώσσα στον πυρήνα µπορεί να ρίσκεται µόνο ϕωνήεν (η δίφθογγος),
ενώ σε άλλες γλώσσες µπορούν να λάβουν πυρηνική ϑέση και ορισµένα εξακολουθητικά
σύµφωνα (πλάγια, ηµίφωνα, ή ένρινα, ανάλογα µε τη γλώσσα). Συνεπώς στα ελληνικά
η µικρότερη δυνατή συλλαβή είναι ένα ϕωνήεν µόνο του. Μια συλλαβή που διαθέτει
λήξη ονοµάζεται κλειστή ενώ όταν δεν διαθέτει λήξη ονοµάζεται ανοικτή. Παραδείγµατα
ανοικτών συλλαβών : a, mo, blE, stRi. Παραδείγµατα κλειστών συλλαβών : an, fos, pçus,
strEs.15

8.2

Φωνοτακτικοί κανόνες

΄Οπως ισχύει για τον πυρήνα, έτσι και οι άλλες ϑέσεις της συλλαβικής δοµής δεν είναι
διαθέσιµες για οποιονδήποτε ϕθόγγο ή συνδυασµό ϕθόγγων. Στην έναρξη της συλλαβής,
αλλά και στη λήξη, µπορούν να υπάρξουν σύµφωνα και συµφωνικά συµπλέγµατα – όχι
ϕωνήεντα. Τα συµπλέγµατα που επιτρέπονται είναι και αυτά περιορισµένα, δεν µπορεί
δηλαδή οποιαδήποτε δύο ή τρία σύµφωνα να συνυπάρχουν σε οποιαδήποτε σειρά στην
έναρξη ή την λήξη µιας συλλαβής. Οι περιορισµοί στην επιτρεπτή σειρά των ϕθόγγων
µέσα σε µια συλλαβή ονοµάζονται ϕωνοτακτικοί και είναι για κάθε γλώσσα διαφορετικοί.
Η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά ελαστική ως προς τη σύσταση της έναρξης, επιτρέποντας
πάρα πολλά εύγη συµφώνων και αρκετές τριάδες, αλλά σχετικά ανελαστική ως προς τη
λήξη, όπου ελάχιστα µόνο σύµφωνα είναι επιτρεπτά και καθόλου εύγη ή τριάδες.
Γενικά, οι ϕωνοτακτικοί κανόνες καθορίζουν ποιες συλλαβές είναι επιτρεπτές σε µια
γλώσσα άσει των χαρακτηριστικών των ϕθόγγων τους. Οι ϕωνοτακτικοί κανόνες δεν είναι
απλώς περιορισµοί στη σειρά (αλληλουχία των ϕθόγγων). Για την ακρίβεια δεν είναι ούτε
περιορισµοί σειράς ούτε έχουν να κάνουν µε ϕθόγγους. Οι ϕωνοτακτικοί κανόνες αφοούν σε συλλαβές και έχουν να κάνουν µε τα ϕωνητικά χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τη
δοµή τους. ∆ε νοούνται ϕωνοτακτικοί κανόνες µεταξύ συλλαβών. Ο διαχωρισµός αυτός είναι πολύ σηµαντικός διότι κατά την εκφορά των εκφωνηµάτων η άρθρωση δεν σχεδιάζεται
ούτε πραγµατοποιείται µε άση τη γραµµατική λέξη αλλά µε άση µεγαλύτερα τµήµατα
ϕράσεων, που ονοµάζονται ϕωνολογικές λέξεις και αποτελούνται από αλληλουχίες συλλαών. ΄Ετσι, ενώ σε επίπεδο απλής αλληλουχίας µπορεί να ϕαίνεται ότι δεν υπάρχει ϕυσική
κανονικότητα, αν τα δεδοµένα εξεταστούν λαµβάνοντας υπόψη τη συλλαβική δοµή τότε οι
κανόνες γίνονται προφανείς.
15

Παρότι δεν είναι ελληνική λέξη και συµπίπτει µε την ελληνική προφορά της γνωστής αγγλικής λέξης
«stress» που σηµαίνει ϕόρτιση, το τελευταίο παράδειγµα είναι επιτρεπτή ελληνική συλλαβή.
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Ας δούµε ένα απλό παράδειγµα : αν πούµε ότι η αλληλουχία ϕθόγγων nTR είναι ανεπίτρεπτη στα ελληνικά τότε έχουµε δώσει έναν υπερβολικά εξειδικευµένο κανόνα και
επιπλέον έχουµε κάνει λάθος, παρότι µια τέτοια αλληλουχία είναι εξαιρετικά σπάνια, διότι
µας διαψεύδει η λέξη «άνθρωπος». Αν όµως πούµε ότι στα ελληνικά δεν επιτρέπονται
συµφωνικά συµπλέγµατα µε πρώτο µέλος ένρινο, τότε έχουµε εκφράσει έναν πολύ γενικότερο κανόνα, που ισχύει για πολύ περισσότερες περιπτώσεις, και επιπλέον είναι και
σωστός, αν λάβουµε υπόψη ότι αναφερόµαστε σε συλλαβικές ϑέσεις. ∆ηλαδή, δεν επιτρέπεται σε συµφωνικά συµπλέγµατα µε πρώτο µέλος ένρινο να αποτελούν την έναρξη ή τη
λήξη µιας συλλαβής. Αυτό δεν επηρεάζει µια αλληλουχία που περιλαµβάνει µέλη διαδοχικών συλλαβών. Η λέξη «άνθρωπος», που προφέρεται "anTRopos, αποτελείται από τις
συλλαβές "an.TRo.pos και συνεπώς περιέχει µόνο το συµφωνικό σύµπλεγµα TR στην έναρξη
της δεύτερης συλλαβής. Το σύµπλεγµα αυτό αποτελείται από τριβόµενο+παλλόµενο και
δεν έρχεται σε αντίθεση µε κανένα ϕωνοτακτικό κανόνα. Εφόσον οι ϕωνοτακτικοί κανόνες
δεν εφαρµόζονται µεταξύ συλλαβών, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα στην εκφορά των τριών
συµφώνων nTR, διότι το πρώτο ανήκει στην πρώτη συλλαβή, άρα σχεδιάζεται και προφέεται µε αυτή, ως «ουρά» του πυρήνα της, ενώ τα δύο τελευταία ανήκουν στη δεύτερη
συλλαβή, άρα σχεδιάζονται και προφέρονται µε αυτή, ως «προποµπός» του δικού της
πυρήνα.

8.3

Φωνολογική λέξη

Κατά την εκφορά µιας ϕράσης οι συλλαβές οργανώνονται σε οµάδες. Οι οµάδες αυτές µποεί να συµπίπτουν µε τις γνωστές µας γραµµατικές λέξεις, όµως συχνά είναι µεγαλύτερες
και περιλαµβάνουν περισσότερες από µία λέξεις. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες γραµµατικές λέξεις δεν υπάρχουν αυτόνοµα µέσα στη ϕράση αλλά προσκολλώνται πάνω σε άλλες,
προηγούµενες ή επόµενες, µε τις οποίες σχηµατίζουν µια λειτουργική µονάδα. Οι λέξεις
αυτές που δεν εκφέρονται αυτόνοµα αλλά εξαρτώνται από τις παρακείµενές τους ονοµάζονται κλιτικές και περιλαµβάνουν άρθρα, ορισµένες αντωνυµίες, προθέσεις κ.ά. Για
παράδειγµα, στη ϕράση «δώσε µου το µολύβι», οι λέξεις «µου» και «το» εξαρτώνται από
τις λέξεις «δώσε» και «µολύβι», αντίστοιχα. ∆οκιµάστε να προφέρετε κάθε λέξη αυτόνοµα
και προσέξτε πόσο αφύσικο ακούγεται. Στην πραγµατικότητα, η ϕράση αυτή αποτελείται
από δύο ϕωνολογικές λέξεις : "DosEmu και tomo"livi. Καθεµιά από αυτές είναι µια αυτόνοµη λειτουργική µονάδα µέσα στη ϕράση και µπορεί να προφερθεί µεµονωµένα χωρίς να
µειωθεί η ϕυσικότητα.

8.4

Τόνος και τονισµός

΄Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ϕωνολογικής λέξης, που καθιστά σαφέστερη την αυτονοµία της ως λειτουργική µονάδα, είναι ο τόνος. Τόνος ονοµάζεται η ιδιότητα µιας
συλλαβής να ξεχωρίζει από τις άλλες συλλαβές µιας ϕωνολογικής λέξης. Στην ελληνική
γλώσσα κάθε ϕωνολογική λέξη µπορεί να έχει µία µόνο τονισµένη συλλαβή16 και η συλλα16
Σε άλλες γλώσσες µπορεί να υπάρχουν περισσότερες τονισµένες συλλαβές, για την ακρίβεια περισσότερα
από ένα επίπεδα τονισµού, αν και η ύπαρξη των επιπέδων στο ακουστικό πεδίο είναι αµφισβητούµενη. Στα
ελληνικά υπάρχει περίπτωση δεύτερου τόνου στην ίδια ϕωνολογική λέξη όταν η πρόσθεση κλιτικών λέξεων
αποµακρύνει τον κύριο τόνο περισσότερο από τρεις συλλαβές από το τέλος της λέξης. Για παράδειγµα
οι ϕράσεις «δώσε µου το» και «κάνοντάς του» προφέρονται "DosE"muto και "kano"dastu, αντίστοιχα. Το
ϕαινόµενο αυτό ονοµάζεται εγκλιτικός τόνος.
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ή αυτή πρέπει να είναι µία από τις τρεις τελευταίες της ϕωνολογικής λέξης. ΄Ετσι λοιπόν,
σε κάθε ϕωνολογική λέξη υπάρχει µια συλλαβή που ξεχωρίζει, και η συλλαβή αυτή λέγεται
ότι ϕέρει τόνο. Οι τρεις τελευταίες συλλαβές µιας ϕωνολογικής λέξης ονοµάζονται προπαραλήγουσα, παραλήγουσα και λήγουσα. Αν η τονισµένη συλλαβή µιας ϕωνολογικής
λέξης ειναι η προπαραλήγουσα, τότε η ϕωνολογική λέξη λέγεται προπαροξύτονη. Αν η
τονισµένη συλλαβή είναι η παραλήγουσα τότε η λέξη λέγεται παροξύτονη, ενώ αν τονισµένη είναι η λήγουσα τότε λέγεται οξύτονη. Προσοχή, δεν αναφερόµαστε στις γραµµατικές
λέξεις, διότι αυτές συχνά δεν τονίζονται, αλλά στις ϕωνολογικές λέξεις, όπως αναφέρθηκε
στην προηγούµενη ενότητα.
Ο ϕωνολογικός τόνος, η ιδιότητα δηλαδή µιας συλλαβής να ξεχωρίζει από τις άλλες
συλλαβές µιας ϕωνολογικής λέξης, δεν πρέπει να συγχέεται µε το τονικό σηµάδι της ορθογραφίας. ΄Οπως και άλλα ορθογραφικά χαρακτηριστικά, έτσι και το τονικό σηµάδι είναι
παραπλανητικό όσον αφορά στην πραγµατική ϕύση του τονισµού. Μάλιστα το ισχύον
σύστηµα τονισµού της νέας ελληνικής γλώσσας, το µονοτονικό, αν και είναι πολύ ελτιωµένο για τις ανάγκες της γλώσσας σε σχέση µε το παλαιότερο πολυτονικό, δεν είναι ούτε
εντελώς συνεπές αλλά ούτε και εκφράζει µε ακρίβεια την έννοια του ϕωνολογικού τόνου.
Για παράδειγµα, µονοσύλλαβες λέξεις όπως «γη» (ουσιαστικό) και «δεν» (µόριο), δεν
λαµβάνουν τονικό σηµάδι (επειδή είναι µονοσύλλαβες) παρότι ϕωνητικά τονίζονται : «στη
γη» (sti"Ji), «δεν έχω» ("DEn "Exo). Αντίθετα, δισύλλαβες λέξεις όπως «από» (πρόθεση)
και «ότι» (αναφορικός σύνδεσµος) λαµβάνουν τονικό σηµάδι (επειδή έχουν πάνω από µία
συλλαβή) παρότι ϕωνητικά δεν τονίζονται : «από την πόλη έρχοµαι» (apoti"boli "ERxomE),
«είπα ότι ϑα έρθω» ("ipa otiTa"ERTo).
Η τονισµένη συλλαβή µιας ϕωνολογικής λέξης ξεχωρίζει από τις άλλες χάρη στα ακουστικά της χαρακτηριστικά, διότι είναι δυνατότερη και µακρύτερη. Ο τονισµός δηλαδή,
ακουστικά, αντιστοιχεί σε αυξηµένη ένταση και αυξηµένη διάρκεια της συλλαβής. Η αύξηση αυτή δεν κατανέµεται οµοιόµορφα στα µέρη της συλλαβής, δηλαδή στους ϕθόγγους
που την αποτελούν. Το µεγαλύτερο µερίδιο της αύξησης λαµβάνει το ϕωνήεν, ή καλύτερα
ο ϕωνηεντικός πυρήνας. ΄Οµως και τα άλλα µέρη, δηλαδή η έναρξη και η κατάληξη, αν
υπάρχουν, επηρεάζονται ανάλογα. Το πόσο ϑα επηρεαστούν εξαρτάται ϕυσικά και από το
είδος τους. ΄Ενας εξακολουθητικός ϕθόγγος, π.χ. ένας ένρινος ή τριβόµενος, έχει µεγάλο
περιθώριο επιµήκυνσης. Αντίθετα, ένας κλειστός ϕθόγγος δεν διαθέτει ανάλογη ευελιξία.
Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σαφές ότι ο τονισµός είναι ιδιότητα της συλλαβής και όχι του ϕωνήεντος. Ο τόνος κάνει µια συλλαβή να ξεχωρίζει από τις άλλες, και
όχι ένα ϕθόγγο (ϕωνήεν) να ξεχωρίζει από άλλους ϕθόγγους.
Ο τόνος της κοινής νεοελληνικής ονοµάζεται δυναµικός τόνος (στα αγγλικά stress),
διότι εκφράζεται ως δυναµική διαφοροποίηση µιας συλλαβής, η οποία κυριαρχεί µε την
ένταση και το µήκος της. Σε άλλες γλώσσες, όπως και στα αρχαία ελληνικά, µπορεί να συναντήσει κανείς µουσικό τόνο (tone), ο οποίος αντιστοιχεί σε διαφοροποίηση του ύψους της
ϕωνής µεταξύ συλλαβών. Ο µουσικός ή µελωδικός τόνος µπορεί να παροµοιαστεί µε µελωδική κίνηση της ϕωνής. Στην περίπτωση του µελωδικού τόνου µπορεί να υπάρχουν δύο ή
περισσότερα µελωδικά σχήµατα, τα οποία µάλιστα να λειτουργούν ϕωνητικά. Η απλούστεη περίπτωση είναι η διχοτόµηση µεταξύ «χαµηλών» και «υψηλών» συλλαβών, οι οποίες
προφέρονται µε ϕωνή χαµηλότερης και υψηλότερης ϑεµελιώδους συχνότητας, αντίστοιχα.
Με τον τρόπο αυτό µπορεί µια συλλαβή να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, αν όλες είναι κατά
σύµβαση χαµηλές ενώ η «τονισµένη» είναι υψηλή. Μπορεί όµως και καθεµιά συλλαβή
να είναι υψηλή ή χαµηλή ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες µέσα στη ϕωνολογική λέξη. Σε
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πιο σύνθετα συστήµατα µουσικού τόνου, όπως π.χ. στις κινέζικες γλώσσες, µπορούν να υπάρχουν πολλές τονικές κατηγορίες όπως ανοδικές, πτωτικές, επίπεδες, ανόδου-καθόδου
κ.ά. Σε ένα τέτοιο σύστηµα µια συλλαβή χαρακτηρίζεται ϕωνητικά από τους ϕθόγγους και
τον τόνο της. Στα ελληνικά η λέξη «γέρος» ("JERos) και η λέξη «γερός» (JE"Ros) σηµαίνουν
διαφορετικά πράγµατα παρότι περιέχουν τους ίδιους ϕθόγγους και διαφέρουν µόνο στη
Ă
ϑέση του τόνου. Αντίστοια, στα µανδαρινικά κινέζικα η λέξη ma £ (µε ψηλό τόνο) σηµαίνει
«µητέρα» ενώ η λέξη maĎ£ (µε πτωτικό τόνο) σηµαίνει «µαλώνω» και η λέξη maŁŘ£ (µε
καθοδικό-ανοδικό τόνο) σηµαίνει «άλογο».
Η σχέση του ύψους της ϕωνής µε τον τόνο εξαρτάται από το σύστηµα τονισµού της
κάθε γλώσσας. Προφανώς για το µουσικό τόνο η σχέση αυτή είναι πολύ στενή, διότι ο
µουσικός τόνος εκφράζεται ακουστικά κυρίως µέσα από το ύψος. ΄Οµως στην περίπτωση
του δυναµικού τόνου τα πράγµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Στην αγγλική γλώσσα η
ϕωνή έχει µεγαλύτερο ύψος στις τονισµένες συλλαβές, οι οποίες επιπλέον διακρίνονται
από µεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Χρησιµοποιούνται δηλαδή και οι τρεις ακουστικές
µεταβλητές σε συνεργασία για να εκφράσουν το ϕωνητικό τονισµό. Στην ελληνική γλώσσα
η τονισµένη συλλαβή µπορεί να χαρακτηρίζεται και από ανοδικό ύψος ϕωνής (όχι από
σταθερά µεγαλύτερο) αλλά µόνο όταν δεν συντρέχουν σηµαντικότεροι λόγοι διαµόρφωσης
του ύψους, όπως αυτοί που περιγράφονται στην ενότητα του επιτονισµού.

9

Επιτονισµός και προσωδία

Μια σειρά συλλαβών µπορεί να εκφράσει διαφορετικά νοήµατα ανάλογα µε την προσωδία
της. Για παράδειγµα, µεταξύ της καταφατικής ϕράσης «ο ήλιος λάµπει» και της ερωτηµατικής ϕράσης «ο ήλιος λάµπει ;» δεν υπάρχει διαφορά στους ϕθόγγους αλλά στον τρόπο
που µεταβάλλεται το ύψος της ϕωνής κατά την εκφορά. Μάλιστα υπάρχουν περισσότερα
νοήµατα που µπορούν να εκφραστούν προσωδιακά µε την ίδια αλληλουχία συλλαβών :
µπορούµε να πούµε «ο ήλιος λάµπει» (όχι το ϕεγγάρι) ή «ο ήλιος λάµπει» (δε ϕέγγει
απλώς), όπως µπορούµε αντίστοιχα να ωτήσουµε «ο ήλιος λάµπει ;» (ή το ϕεγγάρι ;) ή
«ο ήλιος λάµπει;» (ή έχει συννεφιά ;).
Με τον όρο προσωδία ή προσωδιακά χαρακτηριστικά εννοούµε όλες εκείνες τις µη
ϕωνητικές παραµέτρους, όπως το ύψος της ϕωνής και τις µεταβολές και διακυµάνσεις
του, τις διάρκειες ϕθόγγων, συλλαβών και ϕράσεων, τις παύσεις, οι οποίες συµβάλλουν
στη διαµόρφωση του νοήµατος του εκφωνήµατος. Τα προσωδιακά χαρακτηριστικά µποούν να συνεισφέρουν στην έκφραση της εστίασης ή έµφασης, του επιτονισµού, και της
συναισθηµατικής κατάστασης.

9.1

Θεµελιώδης συχνότητα και ύψος

Το ύψος της ϕωνής κάθε στιγµή εξαρτάται από τη ϑεµελιώδη συχνότητα της ϕώνησης,
δηλαδή της ταλάντωσης των ϕωνητικών πτυχών. ΄Οσο συχνότερα ανοιγοκλείνουν οι ϕωνητικές πτυχές τόσο µεγαλύτερη (υψηλότερη) είναι η ϑεµελιώδης συχνότητα του ήχου που
παράγεται και τόσο µεγαλύτερο είναι και το ύψος της ϕωνής που γίνεται αντιληπτό. Μια
«αριά» ϕωνή χαρακτηρίζεται από µικρό (χαµηλό) ύψος ενώ µια «τσιριχτή» ϕωνή χαακτηρίζεται από µεγάλο ύψος. Οι άνδρες έχουν γενικά πολύ χαµηλότερο µέσο ύψος
ϕωνής από τις γυναίκες (περίπου το µισό) λόγω της ανατοµικής διαφοράς στο µέγεθος του
λάρυγγα που επηρεάζει τη συχνότητα ταλάντωσης των ϕωνητικών πτυχών. ΄Οµως ανεξάρ34
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τητα από το µέσο ύψος, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες µεταβάλλουν διαρκώς το ύψος
της ϕωνής τους κατά τη διάρκεια της οµιλίας για να µεταδώσουν επιπλέον πληροφορίες προσωδιακού τύπου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν επιτονικά χαρακτηριστικά
αλλά και συναισθηµατική χροιά. Για παράδειγµα, µια τεταµένη ϕωνή µε µεγάλο ύψος
είναι πιθανό να συνδέεται µε ένα έντονο συναίσθηµα· µια σταθερά ψηλή ϕωνή µπορεί να
συνδέεται µε υψηλή συναισθηµατική ϕόρτιση ή τρόµο.
Η ϑεµελιώδης συχνότητα της ϕωνής οφείλεται στην τάση των ϕωνητικών πτυχών και
στην ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από το γλωσσιδικό άνοιγµα. Συνεπώς µια αύξηση
του ύψους µπορεί να προέρχεται είτε από αύξηση της τάσης («σφίξιµο») των λαρυγγικών
µυών είτε από αύξηση της υπογλωσσιδικής πίεσης και συνεπώς του υθµού εκπνοής αέα. ΄Ετσι εξηγείται και η σύνδεση του ύψους της ϕωνής µε τη συναισθηµατική κατάσταση,
διότι οι µύες του λάρυγγα αντιδρούν στη συναισθηµατική ϕόρτιση όπως και οι άλλοι µύες
του σώµατος. ΄Οταν σφιγγόµαστε, γενικά, σφίγγει και ο λάρυγγας και η ϕωνή γίνεται
σφιγµένη, µε µεγαλύτερο και σταθερότερο ύψος. ΄Οταν τρέµουµε, τότε τρέµει και ο λάυγγας και η ϕωνή γίνεται τρεµουλιαστή και ασταθής. Εκτός από τις γενικευµένες αυτές
αντιδράσεις, κάθε οµιλητής αυξοµειώνει διαρκώς την τάση στους γλωσσιδικούς µύες ώστε
να δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε διαφορετικές περιοχές κάθε εκφωνήµατος. Για παάδειγµα µπορεί να σηµάνει µε το ύψος της ϕωνής µια ϕωνολογική λέξη ή ϕράση ειδικού
ενδιαφέροντος, ή το τέλος µιας εννοιολογικής µονάδας ή και ολόκληρου του εκφωνήµατος.
Η περίπτωση του τονισµού είναι διαφορετική διότι η σχέση µεταξύ ύψους και τονισµού
δεν είναι απλή. Ο τονισµός ουσιαστικά είναι το αποτέλεσµα της ιδιαίτερης προσπάθειας
του οµιλητή για την εκφώνηση κάποιας συλλαβής και εκφράζει ακριβώς αυτήν την αυξηµένη ένταση. Η στιγµιαία αύξηση της υπογλωσσιδικής πίεσης έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση της οής του αέρα κατά τη διάρκεια της τονισµένης συλλαβής, άρα καταρχήν την
αύξηση της έντασης. Η αύξηση του ύψους είναι ενδεχόµενη αλλά όχι υποχρεωτική, εφόσον αποτελεί δευτερεύον χαρακτηριστικό του τονισµού και µπορεί να εξουδετερώνεται από
αντίθετη τροποποίηση της τάσης στο λάρυγγα για προσωδιακούς λόγους. Αν η τάση του
λάρυγγα παραµένει σταθερή κατά την αύξηση της οής αέρα για τον τονισµό τότε εβαίως
αυξάνει και το ύψος της ϕωνής κατά τη διάρκεια της τονούµενης συλλαβής. Τέλος, εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για τη σχετική αύξηση, και πάλι στο τέλος µείωση, της οής
του αέρα, µια τονισµένη συλλαβή τείνει να είναι και αρκετά µεγαλύτερου µήκους από την
αντίστοιχη άτονη.

9.2

Επιτονισµός

΄Οπως ο τονισµός δίνει διαφορετικό άρος σε κάποια συλλαβή µέσα σε µια ϕωνολογική
λέξη, και έτσι διαµορφώνει ή µεταβάλλει τη ϕωνολογική λέξη, έτσι και ο επιτονισµός δίνει διαφορετικό άρος σε ϕωνολογικές λέξεις µέσα σε ένα εκφώνηµα και διαµορφώνει ή
τροποποιεί τη σηµασία του εκφωνήµατος. Η πιο απλή λειτουργία του επιτονισµού είναι
ο χαρακτηρισµός του όλου του εκφωνήµατος στην επικοινωνία. Αποτελεί το εκφώνηµα
ερώτηση, που ητά απάντηση από το συνοµιλητή ; Αποτελεί µια έβαιη δήλωση ; Αποτελεί
µια διστακτική δήλωση, ή µια ηµιτελή ϕράση που ητά συνέχιση ; Αυτά τα χαρακτηριστικά στο γραπτό λόγο αποδίδονται µε ειδικά σηµάδια, τα σηµεία στίξης. Στον προφορικό
λόγο αποδίδονται στη ϕράση µε τον επιτονισµό, χωρίς να µεταβάλλουν τον τµηµατικό
ϕωνητικό χαρακτήρα του εκφωνήµατος, δηλαδή την αλληλουχία των ϕθόγγων. Με άση
µια γενική επιτονική καµπύλη, το ύψος της ϕωνής µεταβάλλεται στα κατάλληλα σηµεία
του εκφωνήµατος παρέχοντας τις πληροφορίες αυτές. Η γενική επιτονική καµπύλη, ας
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σηµειωθεί, είναι µια σταδιακή µείωση του ύψους κατά τη διάρκεια ενός εκφωνήµατος η
οποία αντιστοιχεί σε µια εκπνοή.
Μια καταφατική ϕράση δηλώνεται µε έντονη µείωση του ύψους της ϕωνής κατά τη
διάρκεια της τελευταίας ϕωνολογικής λέξης της ϕράσης. Μια ερωτηµατική ϕράση δηλώνεται µε έντονη αύξηση του ύψους της ϕωνής κατά τη διάρκεια της τελευταίας ϕωνολογικής λέξης. Μια ατελής ϕράση δηλώνεται µε περίπου σταθερό ύψος ϕωνής, και µπορεί
να σηµαίνει δισταγµό, εκκρεµότητα, ή απαρίθµηση. Γενικά διακρίνονται οι ασικοί τύποι επιτονικής καµπύλης : ανοδική, όταν αυξάνεται το ύψος της ϕωνής· καθοδική, όταν
µειώνεται το ύψος της ϕωνής· και επίπεδη, όταν το ύψος παραµένει σταθερό. Ο αθµός
ανοδικότητας της καµπύλης στο τέλος µιας ϕράσης συµβαδίζει µε το αθµό εβαιότητας
της ϕράσης. ΄Ετσι µια καταφατική δήλωση χαρακτηρίζεται από έντονα καθοδική καµπύλη. Αντίθετα, µια ερώτηση, δηλαδή σαφής έλλειψη εβαιότητας, χαρακτηρίζεται από
έντονα ανοδική καµπύλη. Μια ενδιάµεση κατάσταση χαρακτηρίζεται από επίπεδη καµπύλη. Θα µπορούσε να διακρίνει κανείς µια διαβάθµιση ενδιάµεσων καταστάσεων, για
παράδειγµα µια σχεδόν επίπεδη καµπύλη επιτονισµού µε ελαφρά ανοδική τάση µπορεί
να δείχνει δισταγµό που ητά συµπλήρωση ενώ µια σχεδόν επίπεδη καµπύλη µε ελαφρά
καθοδική τάση µπορεί να δείχνει ότι ακολουθεί συνέχεια, ότι ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί
το εκφώνηµα. Στην πραγµατικότητα η παραγωγή της επιτονικής καµπύλης είναι αρκετά
περίπλοκη, µε πολλούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν. ΄Ετσι µπορεί η ερµηνεία κάποιου
ενδιάµεσου σχήµατος να µην είναι τόσο ξεκάθαρη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν ισχύει
η γενική αρχή.

9.3

Εστίαση

Μια ϑεµελιώδης λειτουργία του επιτονισµού είναι η έµφαση σε ορισµένες ϕωνολογικές
λέξεις ως πιο σηµαντικές. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται εστίαση και είναι αυτή που αντιστοιχεί καλύτερα στο ϕαινόµενο του τονισµού µέσα στη ϕωνολογική λέξη. ΄Οπως είδαµε,
κάθε ϕράση χαρακτηρίζεται από µια καµπύλη επιτονισµού, η οποία αποτελείται από τη
γενική καµπύλη αναφοράς, µε τη αθµιαία πτώση, και τον ειδικό τύπο κατάληξης (ανοδικό, καθοδικό, ή επίπεδο) ανάλογα µε το είδος της ϕράσης. Πάνω στην ήδη σύνθετη
αυτή καµπύλη χρωµατίζονται, µε αυξοµειώσεις του ύψους της ϕωνής, ορισµένες ϕωνολογικές λέξεις που λαµβάνουν έτσι ιδιαίτερη έµφαση, όπως ένας προβολέας ϕωτίζει ειδικά
ορισµένα µόνο πρόσωπα ή γεγονότα επί σκηνής.
Η εστίαση µπορεί να δώσει απλώς έµφαση σε ένα σηµείο της ϕράσης, τονίζοντας τα
λεγόµενα του οµιλητή : «Επιτέλους ! Ο ήλιος δεν είναι πράσινος !» Μια τέτοια ϕράση
µπορεί να ειπωθεί µε αύξηση του ύψους της ϕωνής κατά την προφορά του «δεν» για
να τονιστεί η αντίθεση που εκφράζει το εκφώνηµα αυτό, προφανώς σε σχέση µε κάτι
διαφορετικό πού έχει προηγουµένως ειπωθεί. Επειδή η εστίαση λειτουργεί διαφορικά,
τονίζει δηλαδή µια ϕωνολογική λέξη σε άρος των υπολοίπων, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη
για την έκφραση αντιθέσεων, όπως στα εισαγωγικά παραδείγµατα : «ο ήλιος λάµπει»
εννοεί ότι δεν λάµπει κάτι άλλο. Μια τέτοια εκφορά, µε εστίαση του «ήλιος», δείχνει ότι
το σηµείο αντίθεσης είναι το ποιος λάµπει και όχι το αν υπάρχει λάµψη. Η διευκρίνιση
αυτή έχει σηµαντικό επικοινωνιακό χαρακτήρα, διότι από το επίπεδο εκφώνηµα «ο ήλιος
λάµπει» δεν µπορεί κανείς να συµπεράνει αν αναφερόµαστε ειδικά στον ήλιο ή στο γεγονός
της λάµψης. Αυτό είναι ακόµα πιο σηµαντικό στην άρνηση, διότι η άρνηση πρέπει να
αναφέρεται σε κάτι συγκεκριµένο (όπως και η ερώτηση). Το επίπεδο εκφώνηµα «δεν
λάµπει ο ήλιος» µπορεί να σηµαίνει ότι λάµπει κάτι, αλλά αυτό δεν είναι ο ήλιος. Μπορεί
36
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όµως και να σηµαίνει ότι ο ήλιος υπάρχει αλλά δεν λάµπει, δηλαδή αντίθετα από την
πρώτη ερµηνεία (α) δεν υπάρχει λάµψη και () το ϑέµα της ϕράσης είναι ο ήλιος. Με την
εστίαση µπορούµε, αυξάνοντας το ύψος της ϕωνής, να διακρίνουµε τις δύο περιπτώσεις :
«δεν λάµπει ο ήλιος» (πρώτη ερµηνεία) και «δεν λάµπει ο ήλιος» (δεύτερη ερµηνεία).

10

Φωνητικές αλλοιώσεις

Μελετώντας την παραγόµενη οµιλία διαπιστώνουµε εύκολα ότι συχνά απέχει από την
ιδεατή µορφή που ϑα περιµέναµε από την άµεση ευρεία µεταγραφή µιας ορθογραφικής
αναπαράστασης. Οι διαφορές που παρατηρούµε είναι πολλών ειδών. ΄Αλλες εξαρτώνται
από την ταχύτητα και την προσοχή της άρθρωσης, άλλες έχουν να κάνουν περισσότερο µε
το ϕωνητικό περιβάλλον κάθε ϕθόγγου, άλλες πάλι είναι λιγότερο ή περισσότερο έντονες σε
συγκεκριµένα τοπικά ιδιώµατα. Ας υποθέσουµε ότι η «ιδεατή» ϕωνολογική µορφή µιας
λέξης συµπεραίνεται από την ιστορική (ετυµολογική) πορεία της λέξης και αποτυπώνεται
ορθογραφικά στο γραπτό λόγο.17 ΄Οταν η λέξη προφέρεται µε διαφορετικό τρόπο από την
ιδεατή αυτή µορφή τότε µιλάµε για µια ϕωνητική αλλοίωση.
Η γενική αρχή που διέπει τις ϕωνητικές αλλοιώσεις είναι αυτή της απλούστευσης, δηλαδή κάποια ϕωνητικά χαρακτηριστικά τροποποιούνται, συνήθως ανάλογα µε παρακείµενα
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε το σχέδιο άρθρωσης που προκύπτει να είναι πιο απλό. Το
αποτέλεσµα της απλούστευσης είναι συνήθως κάποια εξουδετέρωση, δηλαδή η απώλεια
κάποιου διακριτικού (ϕωνητικού-ακουστικού) χαρακτηριστικού. Η εξουδετέρωση αυτή είναι τέτοια ώστε να διατηρείται όση πληροφορία είναι απαραίτητη για να πραγµατοποιηθεί
η επικοινωνία µε το λόγο, µπορεί όµως να είναι τόση ώστε σε δύσκολες συνθήκες να µειώνεται σηµαντικά η καταληπτότητα του λόγου. Για παράδειγµα, σε µια κακή τηλεφωνική
σύνδεση είναι απαραίτητο να µιλάµε πιο «καθαρά» γιατί αλλιώς υπάρχει δυσκολία στην
πρόσληψη του λόγου. Λέγοντας πιο καθαρά, εννοείται ότι αρθρώνουµε έτσι ώστε να πλησιάζουµε καλύτερα την ιδεατή ϕωνολογική δοµή, αναιρώντας ορισµένες απλουστεύσεις
(εξουδετερώσεις) που συνήθως γίνονται στο έοντα λόγο. ∆εν αναιρούνται όµως όλες οι
εξουδετερώσεις διότι ορισµένες είναι ϕωνολογικού χαρακτήρα και είναι υποχρεωτικές στη
συγκρότηση των αρθρωτικών σχεδίων ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γλώσσας.
Η πιο απλή περίπτωση απλούστευσης που παρατηρείται στην ελληνική γλώσσα είναι
η απλοποίηση διπλών ϕθόγγων. ΄Οταν δηλαδή ο ίδιος ϕθόγγος επαναλαµβάνεται δύο ϕοές στη σειρά τότε προφέρεται µόνο µία ϕορά.18 ΄Ετσι η ϕωνολογική λέξη «ένα αστέρι»
προφέρεται "ena"steri, η ϕράση «ένας στόχος» προφέρεται "ena"stoxos και η ϕράση «αµάν
να ϕύγουµε» προφέρεται a"mana"fiGume. Στην περίπτωση απλοποίησης διπλών ϕθόγγων
µπορεί να δηµιουργηθούν ασάφειες, όπως για παράδειγµα µεταξύ των ϕράσεων «τις κούπες» και «τις σκούπες», οι οποίες προφέρονται πανοµοιότυπα και πρέπει να διακριθούν
άσει της ερµηνείας ολόκληρης της ϕράσης µε τα συµφραζόµενα.

17
Στην πραγµατικότητα η γλωσσολογική έννοια της ϕωνολογικής µορφής είναι πιο σύνθετη και δεν έχει
ιστορικό (διαχρονικό) χαρακτήρα αλλά για τις ανάγκες του εγχειριδίου αυτού µια τέτοια προσέγγιση είναι
ικανοποιητική στις περισσότερες περιπτώσεις.
18
Στον κανόνα της απλοποίηση υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις, για ϕωνήεντα, που έχουν να κάνουν µε
τον τονισµό, οι οποίες δεν ϑα αναλυθούν εδώ.
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10.1

Αφοµοίωση

Η αρχή της απλούστευσης ρίσκει την κυριότερη έκφρασή της µέσα από τη διαδικασία
της αφοµοίωσης. Σε κάποιο αθµό οι περισσότερες ϕωνητικές αλλοιώσεις είναι κάποιου
τύπου αφοµοίωση, παρότι συνήθως ταξινοµούνται σε πιο εξειδικευµένες κατηγορίες. Η
έννοια της αφοµοίωσης είναι πολύ σηµαντική για τη µελέτη των ϕωνητικών ϕαινοµένων.
Αναφέρεται στην «εξάπλωση» ϕωνητικών χαρακτηριστικών από ένα ϕθόγγο προς άλλο
παρακείµενο ϕθόγγο, έτσι ώστε ο τελευταίος να προσλαµβάνει ένα ή περισσότερα από
τα χαρακτηριστικά του πρώτου. ΄Ενας ϕθόγγος δηλαδή, αφοµοιώνει κάποιο ή κάποια
χαρακτηριστικά του διπλανού (ή παραδιπλανού) ϕθόγγου, αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα
δικά του, µε αποτέλεσµα οι δύο ϕθόγγοι τελικά να µοιάζουν περισσότερο από ότι αρχικά.
Για παράδειγµα, αν δυο διπλανοί ϕθόγγοι διαφέρουν ως προς τη ϕώνηση, ο ένας δηλαδή
είναι άφωνος και ο άλλος ϕωνούµενος (ηχηρός), µπορεί να εξοµοιωθούν ως προς αυτό το
χαρακτηριστικό (τη ϕώνηση) αν ο ένας χάσει τη δικιά του ιδιότητα και αφοµοιώσει την
ιδιότητα του άλλου. Μπορεί δηλαδή ο άφωνος να γίνει ηχηρός και έτσι να εξουδετερωθεί
η διαφορά της ϕώνησης, και παράλληλα να απλουστευτεί η άρθρωση, αφού πλέον δεν
είναι απαραίτητη η επιπλέον κίνηση στις ϕωνητικές πτυχές για την έναρξη ή τη λήξη της
ϕώνησης.
Η συγκεκριµένη περίπτωση είναι αρκετά συνηθισµένη, για παράδειγµα στην περίπτωση του ϕθόγγου s, όταν µετά από αυτόν ακολουθεί ηχηρό σύµφωνο : «κόσµος», «ασβός»,
«ας ντυθούµε», «µας λείπει». Παρατηρήστε πώς προφέρονται αυτές οι ϕωνολογικές λέξεις. Αν χρειαστεί, ηχογραφήστε τες και ακούστε προσεκτικά το κρίσιµο τµήµα τους από
τον υπολογιστή ή την κασέτα. Θα ακούσετε "kozmos, a"zvos, azdi"Tume, ma"zlipi. Σε κάθε
περίπτωση, το s ϑα έχει µετατραπεί σε z, δηλαδή το άηχο τριβόµενο ϑα έχει γίνει ηχηρό.
Κατά την αφοµοίωση της ϕώνησης τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ϕθόγγου παραµένουν
αναλλοίωτα : το z έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά (τόπο και τρόπο άρθρωσης) µε το s
εκτός από τη ϕώνηση, δηλαδή το χαρακτηριστικό που αφοµοιώθηκε. Η εξουδετέρωση ενός
χαρακτηριστικού, εδώ της ϕώνησης, δε σηµαίνει ότι ένας ϕθόγγος εξοµοιώνεται πλήρως µε
τον άλλο, αλλά ότι απλώς γίνεται πιο όµοιος όσον αφορά σε αυτό το χαρακτηριστικό που
αφοµοιώνεται. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ϕωνητική ταυτότητα του εκφωνήµατος στα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
Εκτός από την αφοµοίωση ϕώνησης µπορεί να υπάρξει αφοµοίωση τόπου και αφοµοίωση τρόπου. Η αφοµοίωση τόπου είναι ιδιαίτερα συνηθισµένα στα ένρινα σύµφωνα, αφού
κατά κανόνα ένα n που ακολουθείται από σύµφωνο αφοµοιώνει τον τόπο του επόµενου
συµφώνου : «δεν µπορώ», «αν ϕας», «στην ταβέρνα», «τον γκασµά». Η συνηθέστερη
εκφορά των ϕράσεων αυτών είναι "DEmbo"Ro, "aM"fas, stinda"vERna, toNga"zma. Σε κάθε
περίπτωση, το ένρινο σύµφωνο αντικαθιστά το ϕατνιακό του τόπο αφοµοιώνοντας τον τόπο
του συµφώνου που ακολουθεί, ενώ εβαίως παραµένει ένρινο. Η αφοµοίωση τρόπου δεν
είναι τόσο συνηθισµένη στη οή του λόγου, παρατηρείται όµως διαχρονικά, στο σχηµατισµό π.χ. σύνθετων λέξεων, και αναπτυξιακά. ΄Οπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα, η
διαδικασία της αφοµοίωσης, ως έκφραση εξουδετέρωσης µέσω απλούστευσης είναι και η
κυριότερη κατηγορία «σφαλµάτων» κατά τη ϕωνητική ανάπτυξη των παιδιών.

10.2

Ουρανικοποίηση

Μια εξαιρετικά σηµαντική κατηγορία ϕωνητικής αλλοίωσης στη νέα ελληνική γλώσσα είναι η ουρανικοποίηση των συµφώνων. ΄Οπως έχουµε δει, στον κατάλογο συµφώνων της
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ελληνικής παρουσιάζονται όλοι οι τρόποι ϕώνησης στον ουρανικό τόπο : é, c, J, ç, ñ, L.
Αυτό από µόνο του δεν σηµαίνει ότι αποτελούν προϊόν ουρανικοποίησης. Υπάρχουν όµως
ορισµένες σηµαντικές παρατηρήσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη µιας τέτοιας διεργασίας. Καταρχήν τα k, x, g, G δεν εµφανίζονται ποτέ πριν από πρόσθιο ϕωνήεν (i, E).
΄Οταν κάτι τέτοιο προκαλείται από µια µορφολογική διαδικασία τότε τη ϑέση του υπεωικού καταλαµβάνει το αντίστοιχο ουρανικό : «ο κακός»→«οι κακοί» (oka"kos→ika"ci)
αλλά και «η κακία» (ika"cia)· «ο λόγος»→«οι λόγοι» (o"loGos→i"loJi) αλλά και «λογική»
(loJi"ci). Σε περιπτώσεις σύντµησης αρκτικόλεξου η σωστή εκφορά κρίνεται από το ϕωνητικό περιβάλλον στο αρκτικόλεξο και όχι στη λέξη προέλευσης : «Οργανισµός Γεωργικών
Ασφαλίσεων»→«ΟΓΑ» (από J στο JEoRJi"kos προφέρεται G στο o"Ga), «Χριστιανική ΄Ενωση
Νεανίδων»→«ΧΕΝ» (από x στο xRistçani"ci προφέρεται ç στο çEn).
Πρόσθετες περιπτώσεις ουρανικοποίησης αφορούν σε συγχώνευση ή µετασχηµατισµό
ενός i και παρατηρούνται όχι µόνο στα k, x, g, G αλλά και στα n και l, όπως αναφέρθηκε
ήδη στην ενότητα 5.1 (στη σελίδα 18). Στην ενότητα 11.2 (σελίδα 45) γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στην ουρανικοποίηση των n και l πριν από i σε ορισµένα τοπικά ιδιώµατα.
Αντίθετα µε την αφοµοίωση ϕώνησης στο s, η ουρανικοποίηση δεν ξεπερνά τα συλλαβικά όρια. Συγκρίνετε, για παράδειγµα, τα εκφωνήµατα "oxi"manamu και "oçi"manamu («ωχ
η µάνα µου» και «όχι µάνα µου», αντίστοιχα). Ενώ για την αφοµοίωση ϕώνησης, στην
περίπτωση του s δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ της εκφοράς του «έχει σµήνη» και «έχεις
µείνει» (προφέρονται και τα δύο "Eçi"zmini).

10.3

Αποφώνηση ϕωνηέντων

΄Οπως έχει αναφερθεί, τα άτονα ϕωνήεντα έχουν πολύ µικρότερο µήκος από εκείνα που
καταλαµβάνουν τον πυρήνα τονισµένης συλλαβής. Στη οή του λόγου δεν είναι σπάνιο η
χρονική διάρκεια ενός άτονου ϕωνήεντος να περιοριστεί σε λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις ένα άτονο ϕωνήεν µπορεί να χάσει πλήρως τη ϕώνησή
του όταν ρίσκεται ανάµεσα από δύο άφωνα σύµφωνα. Ακόµα όµως και όταν δεν υπάρχει
ούτε µία περίοδος ϕώνησης που να αντιστοιχεί στο ϕωνήεν αυτό δεν εξαφανίζεται εντελώς αντιληπτικά. Γίνεται ακουστό διότι η ϕωνητική οδός λαµβάνει το αντίστοιχο σχήµα
για το ϕωνήεν και αλλάζει η διέγερση : αντί για ϕώνηση παράγεται ϑόρυβος στις ϕωνητικές πτυχές που πλησιάζουν µεταξύ τους, όπως στο ψιθύρισµα, αλλά όχι αρκετά ώστε να
ταλαντωθούν. Το ϕαινόµενο αυτό ονοµάζεται αποφώνηση του ϕωνήεντος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το αποφωνηµένο ϕωνήεν να «ενσωµατωθεί» στο παακείµενο άφωνο σύµφωνο αλλάζοντας τον ήχο του έτσι ώστε να γίνεται σαφές για ποιο
ϕωνήεν πρόκειται. Θυµηθείτε την περίπτωση του s στις συλλαβές si και su: Η διαφορά
στην προφορά του s µε τεταµένα ή στρογγυλεµένα χείλη είναι έντονα αντιληπτή χωρίς να
είναι απαραίτητη η παρουσία του ϕωνήεντος. Με την έννοια αυτή το s λαµβάνει τα χαρακτηριστικά του ϕωνήεντος και, στη οή του λόγου, µπορεί να µεταδώσει την πληροφορία
ολόκληρης της συλλαβής χωρίς να υπάρξει καθόλου ϕώνηση του ϕωνήεντος. Πάντως η
τελευταία περίπτωση δεν είναι αµιγής αποφώνηση, αφού υπάρχει συγχώνευση µε παρακείµενο ϕθόγγο.

10.4

Συγχώνευση

Κατά τη διαδικασία της απλούστευσης της άρθρωσης, ένα αρκετά κοινό ϕαινόµενο είναι
η συχγώνευση ϕθόγγων, έτσι ώστε ο ϕθόγγος που τελικά προφέρεται να περιλαµβάνει
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ϕωνητικά χαρακτηριστικά από περισσότερους ϕθόγγους που ήταν αρχικά διπλανοί. Η
απαλοιφή ϕωνήεντος µε ενσωµάτωση του χαρακτήρα του σε παρακείµενο σύµφωνο είναι
ένα παράδειγµα. ∆εν είναι όµως αντιπροσωπευτικό διότι δεν µεταβάλλεται ο ϕωνητικός
χαρακτήρας του συµφώνου. Για παράδειγµα, η ακουστική µεταβολή του s εξαιτίας παρακείµενου (ή απαλειφθέντος) u ή i δεν είναι τέτοια που να αλλάξει τη ϕωνητική ταυτότητα
του s. Αυτό παραµένει s αλλά σε κάθε περίπτωση «χρωµατίζεται» ο ήχος του κατάλληλα
από το ϕωνήεν, είτε το ϕωνήεν υφίσταται αυτόνοµο είτε έχει απαλειφθεί.
Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις συγχώνευσης µπορεί να συναντήσει κανείς κατά τη
δηµιουργία ϕωνολογικών λέξεων από άρθρα και ονόµατα (ουσιαστικά ή επίθετα), όταν το
τελικό -ν του άρθρου συγχωνεύεται µε το αρχικό κλειστό άηχο σύµφωνο του ονόµατος.
΄Ετσι η ϕωνολογική λέξη «τον πατέρα» µπορεί να προφέρεται tomba"tERa αλλά µπορεί και
να προφερθεί tobatERa (όµοια : «στον κήπο» → sto"gipo, «στην ταράτσα» → stida"Raţa).
Στην πρώτη περίπτωση (tomba"tERa) έχουµε συγχρόνως αφοµοίωση τόπου από το αρχικό
κλειστό σύµφωνο του ονόµατος προς το τελικό ένρινο σύµφωνο του άρθρου και αφοµοίωση
ϕώνησης αντίστροφα, από το ένρινο προς το κλειστό. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της
συγχώνευσης, το οποίο περιορίζεται σε «ανταλλαγή» ϕωνητικών χαρακτηριστικών. Στη
δεύτερη περίπτωση όµως (tobatERa) παρατηρούµε πλήρη συγχώνευση διότι παραµένει
ένας µόνο ϕθόγγος στη ϑέση των δύο. ∆εν µπορούµε να πούµε ότι κάποιος έχει απαλειφθεί
διότι κανένας από τους δύο δεν έχει διατηρήσει πλήρως τα ϕωνητικά του χαρακτηριστικά.
Ο τελικός ϕθόγγος είναι µη συνεχής, όπως και οι δύο αρχικοί, κλειστός όπως ο δεύτερος
και ϕωνούµενος όπως ο πρώτος. Κατά κάποιον τρόπο το ένρινο σύµφωνο κάνει αισθητή
την παρουσία του έχοντας αφήσει πίσω τη ϕώνηση στο κλειστό σύµφωνο. ΄Ετσι ο ακροατής
που ακούει batERa καταλαβαίνει ότι το αρχικό b πρέπει να είναι ένρινο+p επειδή δεν
υπάρχει τέτοια λέξη. Αν κάποιος ακούσει tiba"La δεν µπορεί να ξέρει αν πρόκειται για «την
παλιά» ή «τη µπαλιά» αν δεν ακούσει περισσότερες πληροφορίες από τα συµφραζόµενα.
Επειδή όµως οι λέξεις που αρχίζουν µε ϕωνούµενο κλειστό είναι σχετικά λίγες και σχεδόν
όλες ξένες, τέτοια ευγάρια (παλιά–µπαλιά) είναι σπάνια και συνήθως η συγχώνευση δεν
προκαλεί νοηµατική σύγχυση.

10.5

Καθαρή οµιλία και ατελής άρθρωση

΄Οπως δείχνει η γενική αρχή της απλούστευσης για τα ϕωνητικά ϕαινόµενα στο έοντα
λόγο, η άρθρωση της οµιλίας είναι συνήθως ατελής. Αυτό σηµαίνει ότι οι ϕθόγγοι δεν
προφέρονται µε την ιδανική µορφή τους, διότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον, και καµιά
ϕορά ορισµένοι δεν προφέρονται καθόλου. Πώς εξηγείται αυτό σύµφωνα µε την απαίτηση
της επικοινωνίας ; Εφόσον σκοπός της οµιλίας είναι η επικοινωνία µεταξύ των ατόµων,
δηλαδή η µετάδοση πληροφορίας από τον οµιλητή στον ακροατή, τότε γιατί ο οµιλητής
παραφθείρει την πραγµάτωση των ϕθόγγων και εκπέµπει ελλιπή πληροφορία προς τον
ακροατή ; Η απάντηση του προβλήµατος ρίσκεται ακριβώς στον πληροφοριακό στόχο της
επικοινωνίας, διότι εκτός από τον «κόπο» του ακροατή πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο
«κόπος» του οµιλητή.
Για τη µετάδοση της πληροφορίας πρέπει η οµιλία να προφερθεί έτσι ώστε ο ακροατής να συγκροτήσει το επιδιωκόµενο νόηµα χωρίς δυσκολία και χωρίς ασάφειες. Κάθε
ϕθόγγος απαρτίζεται από αρκετά χαρακτηριστικά, όµως οι ϕωνοτακτικοί κανόνες και το
λεξιλόγιο της γλώσσας περιορίζουν τον αριθµό των χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα. Στο παράδειγµα της προηγούµενης ενότητας αναφέρθηκε ότι το εκφώνηµα stoba"tERa
αναφέρεται σαφώς στις λέξεις «στον πατέρα» επειδή δεν υπάρχει λέξη «µπατέρα» στα
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ελληνικά. Επίσης δεν υπάρχουν ούτε οι λέξεις «κατέρα», «γκατέρα», «τατέρα», «ντατέα», «γκιατέρα» και «κιατέρα». ΄Αρα για τον πρώτο ϕθόγγο της λέξης «πατέρα» αρκεί
το χαρακτηριστικό του κλειστού τρόπου άρθρωσης ώστε η λέξη να κατανοηθεί χωρίς ασάϕεια, εφόσον η µόνη υπαρκτή λέξη αντιστοιχεί σε άφωνο διχειλικό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
µπορούµε να προφέρουµε την κάθε λέξη όπως επιθυµούµε κάθε ϕορά, αλλά ότι υπάρχει
µεγάλο περιθώριο αφοµοιώσεων και άλλων απλουστεύσεων από το ϕωνητικό περιβάλλον
έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να µην µειώνει την αξία της πληροφορίας που µεταδίδεται. Η παραγωγή του εκφωνήµατος stoba"tERa είναι απλούστερη από την παραγωγή του
«πλήρους» stonpa"tERa διότι περιλαµβάνει ένα ϕθόγγο λιγότερο. Ακόµα και η άρθρωση
του εκφωνήµατος stomba"tERa, µε τη διπλή αφοµοίωση, είναι απλούστερη από την πλήη άρθρωση, διότι χρειάζεται λιγότερες κινήσεις : Ο κοινός τόπος άρθρωσης των m και b
σηµαίνει ότι δε χρειάζεται η κίνηση µετάβασης από τον οδοντικό τόπο του n στο διχειλικό
τόπο του p, ενώ η κοινή ϕώνηση των δύο σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη κίνηση της
γλωσσίδας για τη λήξη της ϕώνησης µετά το n και επανέναρξη µετά το p (για το ακόλουθο
ϕωνήεν). ∆ηλαδή πραγµατοποιούνται κάθε ϕορά συστηµατικές ϕωνητικές µεταβολές που
είναι δικαιολογηµένες από το ϕωνητικό περιβάλλον έτσι ώστε να απλουστεύται η παραγωγή
της οµιλίας χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά το πληροφοριακό περιεχόµενο του λόγου.
Στο έοντα λόγο οι ϕωνητικές αλλοιώσεις είναι συνήθως πολύ πιο εκτεταµένες και έντονες από αυτές που αναφέρονται στα µέχρι τώρα παραδείγµατα. Φωνητικά χαρακτηριστικά
συγχωνεύονται, αφοµοιώνονται και µετατοπίζονται, ϕθόγγοι και καµια ϕορά ολόκληρες
συλλαβές προφέρονται µόνο κατά προσέγγιση ή και εξαφανίζονται εντελώς, και όλα αυτά
σχεδόν ποτέ δεν γίνονται αντιληπτά από έναν ακροατή που είναι ϕυσικός οµιλητής της
γλώσσας. Στη γενική περίπτωση ένας οµιλητής παράγει ατελή άρθρωση της οµιλίας στο
αθµό που αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες, µε γνώµονα τη µετάδοση πληροφοριών.
Τυποποιηµένες εκφράσεις απλοποιούνται, συµπτύσσονται και προφέρονται ταχύτατα και
κατά προσέγγιση. Οι τόποι άρθρωσης των συµφώνων µεταβάλλονται διαρκώς ανάλογα µε
τους παρακείµενους ϕθόγγους, ενώ οι ϑέσεις άρθρωσης των ϕωνηέντων δεν επιτυγχάνονται. Ξεκινά κανείς να προφέρει το ϕθόγγο i και η κίνηση της ϕωνητικής οδού υποδηλώνει
µια τροχιά προς ψηλό πρόσθιο ϕωνήεν, όµως η κίνηση διακόπτεται προτού επιτευχθεί η
ψηλή πρόσθια ϑέση και η τροχιά µεταβάλλεται προς τον επόµενο ϕθόγγο. Το αποτέλεσµα
είναι το ϕωνήεν που παράγεται τελικά να µην είναι το i αλλά κάποιο κοντινό (ανάλογα και
µε το ϕωνητικό περίγυρο), π.χ. ένα από τα I, 1, ή και 0. ΄Οµως εξαιτίας της αρχικής τροχιάς
προς τη ϑέση του i ο ακροατής µπορεί να ερµηνεύσει την πρόθεση άρθρωσης του i και
να συµπεράνει ότι ο οµιλητής στόχευε το i χωρίς αυτό τελικά να έχει πραγµατοποιηθεί.
΄Ετσι ο ϕθόγγος που παράγεται γίνεται αντιληπτός ως i µέσα στο συγκεκριµένο ϕωνητικό
περιβάλλον, ενώ ο ίδιος ήχος ϑα µπορούσε ίσως να γίνει αντιληπτός ως E ή u σε ένα αλλο
ϕωνητικό περιβάλλον.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η άθρωση στο έοντα λόγο είναι ατελής. Οι ϕθόγγοι
που ιδεατά απαρτίζουν µια λέξη αποτελούν ϕωνητικούς στόχους, όµως οι ϕωνητικοί στόχοι
προσεγγίζονται χωρίς να επιτυγχάνονται. Ο αθµός στον οποίο προσεγγίζονται εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες : την ταχύτητα οµιλίας, το ϑόρυβο στο περιβάλλον της επικοινωνίας ή στο µέσο µεταφοράς (π.χ. κακή τηλεφωνική σύνδεση), την κοινωνική περίσταση και
τη σχέση οµιλητή-ακροατή ή την εκπαίδευση και το όλο του οµιλητή (π.χ. επαγγελµατίας
εκφωνητής ειδήσεων) κ.ά. ΄Οταν οι συνθήκες καλούν για ακριβέστερη άρθρωση τότε ο οµιλητής πλησιάζει περισσότερο και µπορεί να πετυχαίνει τους ϕωνητικούς στόχους για κάθε
ϕθόγγο. Αυτό ονοµάζεται καθαρή οµιλία και είναι περισσότερο εµφανές στο λόγο εκπαιΙανουάριος 2003
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δευµένων εκφωνητών και τραγουδιστών, για τους οποίους λέµε ότι «αρθρώνουν καθαρά».
΄Οταν οι συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. υπερβολικός ϑόρυβος ή κακή σύνδεση) τότε µπορεί να εµφανιστεί το ϕαινόµενο της υπεράρθρωσης, δηλαδή να ξεπερνιούνται
οι ϕωνητικοί στόχοι και η οµιλία να γίνεται εξαιρετικά καθαρή λόγω της υπερβολής στην
παραγωγή των ιδεατών ϕωνητικών χαρακτηριστικών. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί πιο
συχνά στην οµιλία προς µικρά παιδιά. Η καθαρή άρθρωση και η υπεράρθρωση, µαζί µε
χαµηλή ταχύτητα οµιλίας, ϑα πρέπει να χρησιµοποιούνται συστηµατικά προς άτοµα που
δυσκολεύονται να κατανοήσουν την οµιλία, όπως άτοµα µε προβλήµατα ακοής ή αρχάριοι
µη ϕυσικοί οµιλητές. ∆υστυχώς συχνά η αυθόρµητη αντίδραση είναι εντελώς λανθασµένη
διότι συνίσταται στην αύξηση της έντασης της οµιλίας χωρίς µεταβολή της άρθρωσης. Μποεί να παρατηρήσει κανείς το κωµικό ϕαινόµενο να ϕωνάζει κάποιος κατ’ επανάληψη το
ίδιο ακατανόητο εκφώνηµα σε έναν ξένο που δε γνωρίζει καλά ελληνικά και δεν µπορεί να
συλλάβει ποιες λέξεις κρύβονται κάτω από την ατελή άρθρωση του ϕυσικού οµιλητή. Ενώ
η ενδεδειγµένη λύση είναι η αργή και καθαρή οµιλία, λέξη προς λέξη, µε υπεράρθρωση.19

11

Συστηµατικές µετατοπίσεις

Στην προηγούµενη ενότητα περιγράφονται διάφορα ϕαινόµενα ϕωνητικών µεταβολών που
προκαλούνται από ένα ευρύ ϕάσµα αιτιών, από ϕωνολογικούς µετασχηµατισµούς µέχρι
αρθρωτικές απλουστεύσεις του έοντος λόγου. Τα ϕαινόµενα αυτά έχουν ενδιαφέρον διότι
παράγουν αποκλίσεις από την εξιδανικευµένη προφορά των λέξεων, όπως ϑα την πρόφεε κάποιος µεµονωµένα πολύ αργά και προσεκτικά. Οι αποκλίσεις αυτές παρουσιάζουν
κανονικότητα στην εµφάνισή τους διότι εξαρτώνται από συγκεκριµένα ϕωνητικά χαρακτηιστικά (όπως το ϕωνητικό περιβάλλον, δηλαδή οι σχέσεις µεταξύ διπλανών ϕθόγγων) ή
από χαρακτηριστικά οµιλίας (όπως η ταχύτητα και η προσοχή στην άρθρωση). Υπάρχουν
δύο ακόµα κατηγορίες αποκλίσεων από την εξιδανικευµένη προφορά, οι οποίες είναι συστηµατικές και έχουν την αιτία τους στην ιστορία του οµιλητή. Η µία είναι κοινωνικό
προϊόν και ή άλλη γλωσσικό. Πρόκειται για την προφορά που οφείλεται σε τοπικό ιδίωµα
και αυτήν που οφείλεται σε άλλη (µητρική) γλώσσα.

11.1

Γλώσσες και διάλεκτοι

Κάθε οµιλητής έχει µάθει τα χαρακτηριστικά της µητρικής του γλώσσας από την αλληλεπίδρασή του µε τον κοινωνικό περίγυρο κατά την ανάπτυξη. Το αποτέλεσµα είναι να
έχει αναπτύξει την ικανότητα να επικοινωνεί και να εκφράζεται µε το ακριβές ιδίωµα που
χρησιµοποιείται στο κοινωνικό περιβάλλον όπου µεγάλωση. ΄Ολες οι γλώσσες, και κατ’
επέκταση όλα τα τοπικά ιδιώµατα, είναι ισοδύναµα και εξίσου αποτελεσµατικά στην εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών και νοητικών αναγκών των οµιλητών τους. ∆εν υπάρχουν
«καλύτερες» γλώσσες όπως δεν υπάρχουν και «καλύτερες» τοπικές προφορές. Για να κατανοηθεί καλύτερα το ήτηµα αυτό είναι χρήσιµο να παρουσιαστεί η έννοια της γλωσσικής
εξέλιξης και να αποσαφηνιστούν πρώτα οι έννοιες «διάλεκτος» και «προφορά».
Η γλώσσα εξελίσσεται διαρκώς µέσα από τη χρήση, δηλαδή µεταβάλλεται, σαν ωντανός οργανισµός. Κάθε γενιά µιλά λίγο διαφορετικά από την προηγούµενη, και κάθε
πόλη µιλά λίγο διαφορετικά από τις άλλες. Αυτό συµβαίνει διότι διαρκώς προστίθενται
19
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και αφαιρούνται λέξεις και έννοιες, νέες συνήθειες περνούν σε κοινή χρήση και παλιές
συνήθειες παραµερίζονται. ΄Οταν διαφορετικοί πολιτισµοί έρχονται σε επαφή τότε συµβαίνουν µεγάλες αλλαγές στις γλώσσες τους, καθώς καθεµία γλώσσα ενσωµατώνει στοιχεία
της άλλης. Αναλογιστείτε µόνο πόσες τουρκικές και σλάβικες λέξεις έχει η ελληνική γλώσσα και πόσες ελληνικές λέξεις έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Επειδή κάθε άτοµο
µαθαίνει τη γλώσσα του περιβάλλοντός του, κι επειδή τυχαίες µικροδιαφορές συµβαίνουν
διαρκώς, είναι διαρκές και πολύ έντονο το ϕαινόµενο της γλωσσικής εξέλιξης. Σκεφτείτε
ότι η ίδια κοινή λατινική γλώσσα που µιλιόταν από τις κατώτερες κοινωνικές τάξης της αρχαίας Ρώµης κατέληξε σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης να γίνει γαλλική, ισπανική,
ιταλική, ουµανική και πορτογαλική. Η σηµερινή κοινή νεοελληνική έχει τις ίζες τις στις
αρχαιοελληνικές διαλέκτους που µιλούνταν στην περιοχή γύρω από το Αιγαίο χιλιάδες
χρόνια πριν. Ο σταδιακός µετασχηµατισµός είναι µπροστά στα µάτια όλων µας : προσπαϑήστε να διαβάσετε τα αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη, ένα εκκλησιαστικό κείµενο,
ένα ακριτικό τραγούδι του µεσαίωνα, κείµενα του Πλάτωνα και τα έπη του ΄Οµηρου. ΄Οσο
αποµακρυνόµαστε από το παρόν τόσο πιο διαφορετική είναι η γλώσσα από τη σηµερινή,
αλλά ακόµα και ο λόγος του Μακρυγιάννη που είναι µόνο εκατόν πενήντα ετών ϕαντάζει
κάπως «περίεργος», ασυνήθιστος, για τα σηµερινά δεδοµένα. Το ϕαινόµενο αυτό της
γλωσσικής εξέλιξης είναι παγκόσµιο, συµβαίνει διαρκώς σε κάθε γλώσσα, είναι απόλυτα
ϕυσικό και αναµενόµενο. Η ύπαρξη µιας σταθερής γλώσσας είναι µια ψευδαίσθηση που
δηµιουργείται λόγω της επιβράδυνσης της µεταβολής εξαιτίας της γραφής. Χάρη στα γραπτά κείµενα διατηρείται η ιστορική συνέχεια αλλά και εξοµαλύνονται οι διαφορές διότι
κάθε γενιά έχει την ευκαιρία (και συχνά την υποχρέωση) να εξοικειωθεί µε τη γραπτή
παραγωγή των προηγούµενων.
Το γλωσσικό σύστηµα που αναπτύσσει κάθε άτοµο για τη σκέψη και την επικοινωνία
του ονοµάζεται ιδιόλεκτος. Η έννοια της ιδιολέκτου είναι χρήσιµη για να µας υπενθυµίζει
ότι η γλωσσική ικανότητα είναι ατοµική κατάκτηση και ότι κάθε άτοµο µπορεί να έχει κάποιες, ελάχιστες έστω, µικροδιαφορές στον τρόπο που χειρίζεται τη γλώσσα από τους γύρω
του. Μερικές διαφορετικές λέξεις ή χρήσεις λέξεων που έµαθε αλλού, κάποια παρανόηση
σε έναν ιδιωµατισµό, µια προσωπική συνήθεια στη σύνταξη που είναι σχετικά σπάνια για
τους άλλους. . . υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαφέρει ένα άτοµο. Επειδή η προσωπική
ιστορία κοινωνικών αληλλεπιδράσεων µέσα από τις οποίες αναπτύσσεται η γλωσσική ικανότητα είναι διαφορετική για καθέναν, οι µικροδιαφορές που σχηµατίζουν κάθε ιδιόλεκτο
είναι αναµενόµενες. ∆εν είναι έβαια δυνατό οι διαφορές αυτές µέσα σε µια τοπική κοινωνία να είναι µεγάλες διότι τότε δεν ϑα ήταν δυνατή η συνεννόηση. Αν ο καθένας είχε
την προσωπική του γλώσσα και εννοούσε άλλα µε κάθε λέξη από τους υπόλοιπους τότε η
επικοινωνία ϑα ήταν αδύνατη. ΄Αρα το ϕαινόµενο της ιδιολέκτου δεν µπορεί παρά να είναι
πάρα πολύ µικρό, και συνήθως περνά απαρατήρητο.
Σε µια κοινωνική οµάδα µε στενές σχέσεις µεταξύ των µελών της όλα τα άτοµα αναπτύσσουν περίπου το ίδιο γλωσσικό σύστηµα, δηλαδή οι ιδιόλεκτοί τους είναι περίπου ίδιες.
Μια νέα λέξη ή ϕράση γρήγορα εξαπλώνεται και γίνεται κοινό κτήµα και µέρος της γλώσσας όλων. Μεταξύ δύο κοινωνικών οµάδων που είναι σχετικά αποκοµµένες δεν υπάρχει
αυτή η συνεχής αλλλεπίδραση για να διατηρεί την οµοιότητα των γλωσσικών συστηµάτων.
Αποτέλεσµα είναι οι γλωσσικές συνήθειες να αποκλίνουν και κάθε κοινωνία να µιλά τη
δική της διάλεκτο. Σε κάποιες περιοχές αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, σε άλλες λιγότερο.
Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στο αθµό σχετικής αλληλεπίδρασης. Η διάλεκτος λοιπόν
είναι ένα γλωσσικό σύστηµα το οποίο µοιράζεται µια τοπική κοινωνία, µέσα στην οποία
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τα άτοµα επικοινωνούν συχνά. ∆εν ταυτίζεται απολύτως µε την ιδιόλεκτο κανενός ατόµου
αλλά είναι σχεδόν ίδια µε όλες. Η διάλεκτος είναι µια σχετική έννοια : δύο διπλανά χωριά
µπορεί να έχουν µικροδιαφορές στον τρόπο οµιλίας τους έτσι ώστε κάποιος από το ένα
να καταλαβαίνει τους συχωριανούς του από τους «άλλους» εξαιτίας της οµιλίας τους. Οι
διαφορές µεταξύ δύο αποµακρυσµένων χωριών, π.χ. σε διαφορετικούς νοµούς, µπορεί να
είναι µεγαλύτερες, ενώ οι διαφορές µεταξύ γεωγραφικών διαµερισµάτων ακόµα µεγαλύτεες. Ποιος δεν αντιλαµβάνεται τη διαφορά µεταξύ της ορειοελλαδίτικης και της κρητικής
προφοράς ; ΄Οµως αν ωτήσετε τους ορειοελλαδίτες ϑα σας πουν ότι αναγνωρίζουν πολύ
περισσότερα τοπικά ιδιώµατα στη όρεια Ελλάδα ως διαφορετικά, όπως και οι Κρήτες ϑα
πουν ότι κάθε χωριό σχεδόν της Κρήτης έχει τη ντοπιολαλιά του. Μάλιστα πολλά τοπικά
ιδιώµατα σε ορεινά χωριά της Κρήτης είναι εντελώς ακατάληπτα για έναν Αθηναίο. Πιο
µακριά ακόµα, τα ελληνικά της Κύπρου έχουν πολλές διαφορές από τα ελληνικά της Αϑήνας, και έβαια η γλώσσες που µιλιούνται στη Βουλγαρία είναι εντελώς ακατάληπτες
για τους ϕυσικούς οµιλητές της ελληνικής που δεν γνωρίζουν ουλγαρικά.
Στην αγγλική γλώσσα τα πράγµατα είναι ακόµα πιο περίπλοκα, διότι υπάρχουν ρεττανικά, αµερικανικά και αυστραλιανά αγγλικά. ΄Οµως στη όρεια Αµερική η γλώσσα του
νότου, στο Τέξας, είναι πολύ διαφορετική από τη γλώσσα της Νέας Υόρκης, όπως στη
Βρετανία υπάρχει η ιρλανδική, η αγγλική, η σκοτσέζικη διάλεκτος, και πολλές τοπικές
«υπο-διάλεκτοι» αυτών, για να µη µιλήσουµε για τα «αγγλικά της ασίλισσας» και τα
«λαϊκά αγγλικά» που µιλιούνται στα σοκάκια του Λονδίνου. Τελικά ποια είναι η αγγλική γλώσσα ; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει µία αγγλική γλώσσα όπως δεν υπάρχει
(και ούτε υπήρξε ποτέ) µία ελληνική γλώσσα. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Η γλώσσα είναι
ωντανή και κάθε στιγµή εκφράζει τις επικοινωνιακές συµβάσεις µιας οµάδας ανθρώπων
που επικοινωνούν. Αν µέρος αυτής της οµάδας πάψει να επικοινωνεί µε τους υπόλοιπους τότε τα γλωσσικά τους συστήµατα ϑα αποκλίνουν. ΄Οχι επειδή το ένα από τα δύο ϑα
«παραφθαρεί» αλλά επειδή όπως ϑα εξελίσσονται και τα δύο, οι εξελικτικές τους πορείες
ϑα είναι διαφορετικές. Θα αλλάξουν δηλαδή και οι δύο αλλά προς διαφορετικές κατευϑύνσεις. ∆εν υπάρχουν και δε νοείται να υπάρχουν «παρεφθαρµένες» γλώσσες, όπως δε
νοείται να υπάρχουν ωντανές «αρχαίες» γλώσσες. Εφόσον κάθε γλώσσα εξελίσσεται όλες
αλλάζουν συγχρόνως. Για δυο γλώσσες όµως που έχουν κοινή ίζα, τα κοινά τους στοιχεία
ϑα είναι όσα δεν έχουν ακόµα αλλάξει ούτε στη µία ούτε στην άλλη, δηλαδή όσα και οι
δύο διατηρούν από την κοινή ίζα. Οι αλλαγές που υφίσταται κάθε «κλάδος» γλωσσικής
εξέλιξης από µια κοινή ίζα είναι διαφορετικές. ΄Αρα τα διαφορετικά τους στοιχεία ϑα αντιστοιχούν σε αλλαγές καθενός κλάδου. ∆ηλαδή εκεί που έχει εξελιχθεί γρηγορότερα ο ένας
κλάδος, ο άλλος ϑα έχει εξελιχθεί αργότερα ή καθόλου και συνεπώς ϑα έχει διατηρηθεί
πιο κοντά στην κοινή ίζα. ΄Ετσι κάθε γλωσσικός κλάδος ϑα ϕαντάζει αρχαίος στα αυτιά
των άλλων : τα καναδέζικα γαλλικά ηχούν ως παλιοµοδίτικα γαλλικά στους Παριζιάνους,
τα «ελληνικά» της Καλαβρίας και τα Κυπριακά µοιάζουν µε αρχαία στους Αθηναίους κλπ.
΄Ολα αυτά είναι παρανοήσεις που προκαλούνται από την άγνοια του ϕυσικού ϕαινοµένου
της γλωσσικής εξέλιξης.
Ποια λοιπόν είναι η διαφορά µεταξύ γλώσσας και διαλέκτου ; Ουσιαστικά, µπορεί να
υποστηρίξει κάποιος ότι γλώσσα είναι µια διάλεκτος που διαθέτει σχολεία και στρατό. Η
κοινή σερβοκροατική γλώσσα καλείται «σερβική» από τους σέρβους και «κροατική» από τους κροάτες. Η δανική και η νορβηγική γλώσσα είναι αµοιβαία κατανοητές, αλλά
ϑεωρούνται διαφορετικές γλώσσες. Η «κινέζικη» γλώσσα είναι στην πραγµατικότητα µια
µεγάλη οµάδα διαλέκτων, συχνά πολύ διαφορετικών µεταξύ τους και αµοιβαία ακατανόη44
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των. Η συχνά αµφισβητούµενη «σλαβοµακεδονική» γλώσσα είναι ένα µέρος του γλωσσικού συνεχούς από τη ουλγαρική µέχρι τη σερβική. Και πάµπολλα άλλα παραδείγµατα
ϑα µπορούσαν να παρατεθούν γαι την εδραίωση και τεκµηρίωση του ισχυρισµού αυτού.
Ο χαρακτηρισµός µιας διαλέκτου, ενός τοπικού ιδιώµατος, ως «επίσηµη γλώσσα» είναι
αποτέλεσµα πολιτικής απόφασης. Ο σκοπός του χαρακτηρισµού αυτού δεν µας απασχολεί εδώ. Η ουσία παραµένει ότι η «κοινή» γλώσσα δεν είναι παρά µία τοπική διάλεκτος
η οποία αυθαίρετα έχει επιλεγεί και διαδίδεται µέσω του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η ύπαρξη µιας τέτοιας κοινής διαλέκτου
µπορεί να εξυπηρετεί την ευρύτερη επικοινωνία µεταξύ των ατόµων εντός των συνόρων
ενός κράτους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι σε κάτι ανώτερη ή καλύτερη από οποιοδήποτε
άλλο τοπικό ιδίωµα. ∆εν έχει νόηµα να λέει κάποιος υποτιµητικά για έναν άλλο ότι µιλά
«διάλεκτο». ΄Ολοι µιλάµε τη διάλεκτο µε την οποία µεγαλώσαµε και συνήθως και την
κοινή, αν δεν είναι η ίδια. Μπορεί για κοινωνικούς λόγους κάποιος να πιστεύει ότι είναι
προτιµότερο να µιλά την κοινή διάλεκτο αντί για τη διάλεκτο του χωριού του, αυτό όµως
δεν έχει τίποτα να κάνει µε τη γλωσσική επικοινωνία ή τα χαρακτηριστικά της γλώσσας
– είναι καθαρά κοινωνικό ήτηµα. ∆εν µπορεί να είναι υποτιµητικό να µιλά κάποιος µια
διαφορετική γλώσσα !
Επίσης, στις διαφορές µεταξύ διαλέκτων δεν υπάρχει ϑέµα σωστού και λάθους. ∆ε
νοείται δηλαδή να είναι «λάθος» µια γλωσσική (ϕωνητική ή γραµµατική) συνήθεια. Στη
γλώσσα όπως την εννοούν οι γλωσσολόγοι δεν υπάρχει λάθος, υπάρχει µόνο η κοινή χρήση ενός ιδιώµατος σε µια συγκεκριµένη κοινωνία. Οι ϕιλόλογοι, µε το συντηρητισµό
που επαγγελµατικά τους διακατέχει, και µέσω του κοινού εκπαιδευτικού συστήµατος,
επιβάλλουν καταπιεστικά την αυθαίρετη (και ενίοτε ανιστόρητη) άποψη της ορθής και
λανθασµένης χρήσης, όµως αυτές οι διακρίσεις είναι τεχνητές και οπωσδήποτε εκτός της
αρµοδιότητας του ϕωνητικού και του λογοπεδικού. Τοπικές διαφορές υπάρχουν πολλές
και αυτό είναι ϕυσικό και αναµενόµενο. Οι διαφορές αυτές δεν µπορούν να διακριθούν σε
ορθές και λανθασµένες περιπτώσεις – απλώς κάτι που στην Αθήνα λέγεται µε έναν τρόπο
µπορεί στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη να λέγεται αλλιώς. Αναλογιστείτε ότι αν η Θεσσαλονίκη απελευθερωνόταν νωρίτερα και είχε γίνει πρωτεύουσα αντί για την Αθήνα σήµερα
όλη η Ελλάδα ϑα χρησιµοποιούσε την αιτιατική και όχι τη γενική για το έµµεσο αντικείµενο. Στα σχολικά ιβλία, στα τηλεοπτικά κανάλια και τους αδιοφωνικούς σταθµούς, και
στην οµιλία του πρωθυπουργού και του προέδρου της δηµοκρατίας ϑα διαβάζαµε και ϑα
ακούγαµε «µε έδωσε µεγάλη χαρά» και αυτό ϑα µας έδινε µεγάλη χαρά !

11.2

Τοπικά ιδιώµατα

Η τοπικές ϕωνητικές παραλλαγές της νέας ελληνικής γλώσσας είναι πολλές και παρουσιάουν µεγάλο ενδιαφέρον. Μια συστηµατική παρουσίαση ϑα απαιτούσε πλήρη και µακροσκελή µελέτη. Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται µόνο ενδεικτικά λίγα χαρακτηριστικά
παραδείγµατα. Ορισµένες συχνά παρατηρούµενες συστηµατικές τοπικές διαφορές από
την κοινή νεοελληνική περιλαµβάνουν :

• Σε µεγάλο µέρος της Πελοποννήσου και σε άλλες περιοχές παρατηρείται ουρανικοποίηση των n και l πριν από i. ΄Ετσι η λέξη «καληνύχτα» προφέρεται kaLi"ñixta.
• Σε µεγάλο µέρος της όρειας Ελλάδας παρατηρείται µετάθεση προς τα πίσω του
τόπου άρθρωσης του l πριν από οπίσθια ϕωνήεντα. ΄Ετσι οι λέξεις «καλός» και
«καλά» προφέρονται ka"ëos και ka"ëa, αντίστοιχα.
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• Στην Κρήτη παρατηρείται µετάθεση προς τα εµπρός των ουρανικών πριν από πρόσθιο
ϕωνήεν. ΄Ετσι οι λέξη «κυριακάτικος» προφέρεται tj iRýa"katikos ή και ÙiRZa"katikos.
• Στην κεντρική και όρεια Ελλάδα, κυρίως στα ορεινά, παρατηρείται σε άτονες συλλαβές απαλοιφή των ψηλών ϕωνηέντων i και u και µετάθεση προς υψηλότερες ϑέσεις
άρθρωσης των µεσαίων ϕωνηέντων o και e. ΄Ετσι η ϕράση «έφυγε το κορίτσι του»
µπορεί να προφερθεί "efJituku"Riţit.
Τα παραδείγµατα αυτά δείχνουν ότι οι ϕωνητικές παραλλαγές είναι (α) συστηµατικές,
διότι αφορούν κοινές τροποποιήσεις που συµβαίνουν σε οµάδες ϕθόγγων µε κοινά χαρακτηριστικά και () ϕωνητικά προκαλούµενες, διότι η πραγµατοποίησή τους εξαρτάται από
το ϕωνητικό περιβάλλον, δηλαδή τους παρακείµενους ϕθόγγους και τα υπερτµηµατικά
χαρακτηριστικά της συλλαβής στην οποία ανήκουν.

11.3

Παρεµβολή µητρικής γλώσσας

΄Ενας ϕυσικός οµιλητής µιας γλώσσας έχει µάθει τα χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής
κατά την πρώιµη αναπτυξιακή του περίοδο, ως ρέφος και µικρό παιδί. Την περίοδο αυτή
δεν είχε άλλες γλωσσικές συνήθειες που να παρεµβαίνουν και να επηρεάζουν τη µάθηση.
Αντίθετα, όταν µαθαίνει κάποιος µια ξένη, δεύτερη γλώσσα, σε µεγαλύτερη ηλικία, τότε
η γλώσσα αυτή έρχεται να καταλάβει τη δικιά της ϑέση στο νου του οµιλητή όπου ήδη
ρίσκεται µια πρώτη γλώσσα. Ουσιαστικά µαθαίνοντας µια ξένη γλώσσα προσπαθεί κανείς
να στριµώξει στην ίδια ϑέση ένα δεύτερο εργαλείο για την ίδια δουλειά, ενώ ο νους έχει ήδη
µάθει, µέσα από χρόνια εξάσκησης, να χρησιµοποιεί αυτόµατα για τη δουλειά αυτή την
πρώτη γλώσσα. Το αποτέλεσµα είναι οι παρεµβολές από την κάθε γλώσσα στην άλλη (ή στις
άλλες). Μια γλώσσα παρεµβαίνει στις άλλες που µιλά το ίδιο άτοµο ανάλογα µε το πόσο
ισχυρά εδραιωµένη είναι. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το πόσο την έχει χρησιµοποιήσει
και από την ηλικία στην οποία την έµαθε. ΄Αρα η «µητρική» γλώσσα ϑα παρουσιάζει τις
ισχυρότερες παρεµβολές σε «δεύτερες» γλώσσες.
Το ϕαινόµενο της παρεµβολής από τη µητρική κυρίως γλώσσα εµφανίζεται σε όλες τις
πτυχές της γλώσσας. Εδώ µας απασχολεί κυρίως η παρεµβολή στο ϕωνητικό επίπεδο.
∆ηλαδή εξετάζουµε την επίδραση της µητρικής γλώσσας σε δεύτερη γλώσσα όσον αφορά
στην παραγωγή και αντίληψη της οµιλίας. Ειδικότερα εδώ µας απασχολεί η άρθρωση των
ϕθόγγων και οι συστηµατικές διαφοροποιήσεις της άρθρωσης από τη ϕυσική άρθρωση
της γλώσσας, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως «ξενική προφορά». Ξενική προφορά ενός
οµιλητή ονοµάζεται ο τρόπος παραγωγής των ϕθόγγων και των υπερτµηµατικών χαρακτηριστικών µιας γλώσσας όταν αυτός διαφέρει από τον τρόπο παραγωγής των ϕυσικών
οµιλητών και όταν αυτή η διαφορά οφείλεται στα χαρακτηριστικά άλλης γλώσσας την οποία γνωρίζει ο οµιλητής. Συνήθως η διαφορά αυτή οφείλεται στα χαρακτηριστικά της
µητρικής του γλώσσας, της οποίας είναι ϕυσικός οµιλητής. Η ξενική προφορά, ως ϕωνητική τροποποίηση, διαφέρει σε ένα πολύ σηµαντικό σηµείο από την τοπική προφορά
που χαρακτηρίζει το ιδίωµα µιας γεωγραφικής περιοχής. Επειδή η ορθή χρήση (άρα και
προφορά) της γλώσσας προσδιορίζεται από την αυθόρµητη γλωσσική συµπεριφορά των
ϕυσικών οµιλητών, οι αποκλίσεις που χαρακτηρίζουν την ξενική προφορά µπορούν να
ϑεωρηθούν ως λανθασµένη προφορά όταν δεν συµπίπτουν µε κανένα ϕυσικό οµιλητή της
γλώσσας. Ενώ αντίθετα, οι γεωγραφικές διαφορές µεταξύ διαλέκτων δεν προσδιορίζουν
κάποια «σωστή» ή «λανθασµένη» προφορά.
46
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Οι διαφοροποιήσεις στην παραγωγή της οµιλίας που χαρακτηρίζουν την ξενική προϕορά είναι ϕυσικά συστηµατικές. ∆εν αποτελούν δηλαδή τυχαία κάθε ϕορά λάθη, αλλά
αντικατοπτρίζουν τις επιρροές που προέρχονται από το ϕωνητικό σύστηµα άλλης γλώσσας.
΄Οταν ένας Αµερικανός, στην προσπάθειά του να πει «ευχαριστώ» αντί για EfxaRi"sto λέει
"Efkh Aô1"stow αυτό δε δηλώνει ανικανότητα ελέγχου των αρθρωτών, αλλά είναι αποτέλεσµα
¯
της ϕωνητικής της αγγλικής γλώσσας : (α) Επειδή στα αγγλικά δεν υπάρχουν υπερωικά
τριβόµενα σύµφωνα το x αντικαθίσταται από εκείνο που στον Αµερικανό ακούγεται πλησιέστερο, που είναι το υπερωικό κλειστό k. ∆ιατηρείται ο τόπος άρθρωσης και αντικαθίσταται
ο τρόπος από κάποιον που υπάρχει στη µητρική γλώσσα του οµιλητή. () Το κεντρικό
ϕωνήεν a αντικαθίσταται από το πλησιέστερο αγγλικό, το οπίσθιο A. (γ) Η δόµηση της
λέξης σε συλλαβές ακολουθεί τους ϕωνοτακτικούς κανόνες της αγγλικής γλώσσας, στην
οποία απαγορεύονται συµφωνικά συµπλέγµατα από τριβόµενο20 και κλειστό σε έναρξη
συλλαβής. Συνεπώς το f χωρίζεται από το k και το f αποτελεί τη λήξη της πρώτης συλλαβής
ενώ το k αποτελεί µόνο του την έναρξη της δεύτερης συλλαβής. (δ) Στα αγγλικά, ένα άφωνο
κλειστό σύµφωνο σε συλλαβική έναρξη προφέρεται δασύ, δηλαδή ακολουθείται από άφωνο
ϕύσηµα αέρα σαν ένα σύντοµο h. Το k, ως έναρξη συλλαβής, λαµβάνει υποχρεωτικά το
δασύ χαρακτήρα. (ε) Το παλλόµενο R αντικαθίσταται από το υγρό ô της αγγλικής. (στ) Το
άτονο ϕωνήεν i υφίσταται ελάττωση, σύµφωνα µε την αγγλική ϕωνολογία, και τροποποιείται προς κεντρική ϑέση άρθρωσης ενώ χάνει και το µεγαλύτερο µέρος της διάρκειάς του.
( ) Μια τονισµένη συλλαβή στα αγγλικά δεν µπορεί ποτέ να είναι «ελαφριά», δηλαδή να
µην έχει ούτε λήξη ούτε µακρό ϕωνήεν. ΄Ετσι στη ϑέση του τελικού o χρησιµοποιείται το
αγγλικό ow το οποίο έχει χαρακτηριστικά διφθόγγου. (η) Στα αγγλικά οι ϕράσεις προφέονται µε τροχαϊκό µετρικό υθµό που υπαγορεύει τον τονισµό της πρώτης συλλαβής της
λέξης, ενώ επιτρέπονται περισσότερες από µία τονισµένες συλλαβές ανά λέξη. ΄Ετσι, χωρίς
να χάνεται ο τόνος της κατάληξης, προστίθεται ένας τόνος στην πρώτη συλλαβή, κάνοντας
το αποτέλεσµα να ακούγεται σαν δύο λέξεις στα ελληνικά λόγω του διπλού τονισµού.
Φυσικά ο αθµός στον οποίο το ϕωνητικό σύστηµα της µητρικής γλώσσας παρεµβαίνει
στη χρήση δεύτερης γλώσσας εξαρτάται και από την εξοικείωση και δεξιότητα στη δεύτερη
γλώσσα. ΄Ενας εντελώς αρχάριος χρησιµοποιεί ουσιαστικά το ϕωνητικό σύστηµα της µητρικής του γλώσσας για να προφέρει τις ϕράσεις της ξένης γλώσσας, µε αποτελέσµατα όπως
το παραπάνω. Οι επιρροές αυτές αφορούν τόσο σε ϕθόγγους όσο και σε υπερτµηµατικά
χαρακτηριστικά όπως η προσωδία και οι ϕωνοτακτικοί κανόνες. Αντίστοιχα λάθη ϕυσικά
κάνουν και οι ΄Ελληνες όταν προσπαθούν να προφέρουν τα αγγλικά και λένε Guman αντί
wUm1n για τη λέξη «woman», ή çĭ”t αντί hIt για τη λέξη «hit». Τα λάθη αυτά αντιστοιχούν,
¯
µεταξύ άλλων, στην έλλειψη από τα ελληνικά του χειλο-υπερωικού ηµίφωνου w, του γλωσσιδικού τριβόµενου h, και των χαλαρών ϕωνηέντων I και U. ΄Οταν γίνονται αντικαταστάσεις
λόγω έλλειψης κάποιου ϕθόγγου στη µητρική γλώσσα, και όταν ο ίδιος ϕθόγγος χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει περισσότερους από έναν ϕθόγγους της δεύτερης γλώσσας,
τότε το αποτέλεσµα οδηγεί σε προβλήµατα επικοινωνίας διότι εξοµοιώνονται διαφορετικές
λέξεις. ΄Ετσι για τον ΄Ελληνα που δεν έχει καλή αγγλική προφορά, οι λέξεις hit και heat
προφέρονται και οι δύο çĭ”t, δηλαδή µε το ίδιο ϕωνήεν. Τα δύο σύµφωνα που είναι ϕωνητι¯
κά λάθος για τα αγγλικά δεν επηρεάζουν την κατανόηση, εφόσον µοιάζουν αρκετά µε τους
σωστούς ϕθόγγους των αγγλικών και ακούγονται απλώς «περίεργα» ή «ξένα». Το ϕωνήεν
όµως δεν είναι το ίδιο στις δύο λέξεις, και έτσι ο Αµερικανός δεν µπορεί να καταλάβει αν
του µιλάµε για έστη ή για χτύπηµα. Είναι όπως όταν κάποιος Βαλκάνιος µετανάστης
20

Εξαιρούνται συµπλέγµατα µε το s και άφωνο κλειστό, όπως sp, st, sk.
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λέει "dino και δεν ξέρουµε αν ϑέλει πράγµατι να πει «ντύνω» ή αν εννοεί «δίνω» και
δυσκολεύεται επειδή στη γλώσσα του δεν υπάρχουν οδοντικά τριβόµενα. Αν τα συµφραόµενα επαρκούν για την αποκωδικοποίηση του νοήµατος τότε το µόνο αποτέλεσµα είναι
µια µικρή δυσκολία, αν όµως δεν επαρκούν τότε υπάρχει πρόβληµα επικοινωνίας.

12

Φωνολογική ανάπτυξη

΄Ενας ϕυσιολογικός ενήλικος ϕυσικός οµιλητής µιας γλώσσας κατέχει τέλεια το ϕωνητικό
σύστηµα της γλώσσας, όπως και όλες τις άλλες παραµέτρους και λειτουργίες της. ΄Οµως
µέχρι να ϕτάσει στην οριστική αυτή µορφή του ϕωνητικού συστήµατος, ένα παιδί περνά από µια µακρόχρονη αναπτυξιακή ϕάση κατά την οποία διαµορφώνει σταδιακά τις
δεξιότητες παραγωγής και αντίληψης του λόγου.

12.1 Σταδιακή ανάπτυξη
Κατά τον πρώτο χρόνο της ωής το ρέφος αρχίζει να αντιλαµβάνεται τις κατηγορίες ήχων
που αποτελούν τους ϕθόγγους της µητρικής του γλώσσας. Το ίδιο αυτό διάστηµα προσπαθεί να µιµηθεί τους ήχους αυτούς και σταδιακά να οργανώσει αρθρωτικά σχέδια σε
στοιχειώδεις πρωτο-«συλλαβές», οι οποίες επαναλαµβάνονται, όπως π.χ. dada και gaga,
η µεταβάλλονται ελαφρά, όπως π.χ. bada και data. Η δραστηριότητα αυτή ονοµάζεται
άβισµα και διακρίνεται από κανονικότητα και επαναληπτικότητα. Οι ϕωνητικές παραγωγές του παιδιού σταδιακά προς το τέλος του πρώτου έτους της ωής του προσλαµβάνουν
τον ηχητικό χαρακτήρα των ϕθόγγων του γλωσσικού περιβάλλοντος. ∆ηλαδή οι ήχοι που
παράγει το παιδί σιγά σιγά προσεγγίζουν την ακριβή ηχητική µορφή των ϕθόγγων της
διαλέκτου της οικογένειάς του. Το ϕωνητικό επερτόριο ενός ρέφους είναι αρκετά περιοισµένο σε σχέση µε αυτό του ενηλίκου και περιλαµβάνει λίγες σταθερές κατηγορίες και
µεγάλη διακύµανση στο ϕωνητικό χώρο.
Σταδιακά το παιδί µαθαίνει να παράγει όλους τους ϕθόγγους της γλώσσας του, διευρύνοντας το ϕωνητικό του επερτόριο και προσεγγίζοντας τέλεια τα ϕωνητικά χαρακτηριστικά
της διαλέκτου του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής κάθε παιδί περνά από διάφορα
στάδια ϕωνητικά απλοποιηµένου λόγου. ∆ηλαδή οι παραγωγές του παιδιού πλησιάζουν
την ορθή µορφή των λέξεων αλλά ενώ µοιράζονται πολλά ϕωνητικά χαρακτηριστικά µε
αυτές παρουσιάζουν και συστηµατικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν από απλούστευση της ορθής εκφοράς και περιλαµβάνουν απαλοιφή, µετάθεση ή επανάληψη
τµηµάτων (ϕθόγγων ή και συλλαβών) καθώς και αντικατάσταση ϕωνητικών χαρακτηριστικών των ϕθόγγων. Στην πρώτη περίπτωση µιλάµε για δοµική απλοποίηση ενώ στη δεύτερη
για συστηµική απλοποίηση. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών πραγµατοποίησε το
1997–98 µια έρευνα για τη ϕωνολογική ανάπτυξη των παιδιών στην Ελλάδα και κατέγραψε
τις διάφορες διαδικασίες απλοποίησης και την τυπική ακολουθία ϕωνητικής ανάπτυξης.

12.2

Ευκολία άρθρωσης

Η σειρά κατάκτησης των ϕθόγγων δεν είναι ακριβώς ή ίδια για όλα τα παιδιά, αλλά µελετώντας µια αντιπροσωπευτική οµάδα µπορεί κανείς να διαπιστώσει τις γενικές τάσεις που
επικρατούν κατά µέσο όρο και για την πλειονότητα των παιδιών. ΄Οπως συµβαίνει και στις
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άλλες γλώσσες, η σειρά κατάκτησης των ϕθόγγων αντανακλά εν µέρει την αθρωτική δυσκολία τους. Μια άρθρωση είναι δύσκολη όταν χαρακτηρίζεται από µικρό εύρος ανοχής.
Για παράδειγµα, η παραγωγή του µ είναι πολύ εύκολη, διότι το µόνο που χρειάζεται είναι
να κλείσουν τα χείλη. Για ένα ρέφος που δεν έχει ακόµα µάθει να ελέγχει τη µαλακή
υπερώα του και να αποµονώνει έτσι τη ϕωνητική από τη ινική κοιλότητα, το πιο απλό
πράγµα που µπορεί να κάνει ενώ διατηρεί σε ένταση τις ϕωνητικές πτυχές είναι να κλείσει
το στόµα του. Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά ϑα σφίγγει τα χείλη του, το στόµα ϑα είναι
κλειστό και ϑα παράγεται ο ϕθόγγος m. ΄Ετσι το m είναι ένας εύκολος ϕθόγγος και γι’
αυτό είναι από τους πρώτους που παράγονται από τα ρέφη σε οποιοδήποτε γλωσσικό
περιβάλλον. ΄Οµοια, τα κεντρικά ϕωνήεντα 5 και @ είναι ιδιαίτερα εύκολα επειδή παράγονται µε τη γλώσσα περίπου στη ϕυσική της ϑέση. Αν ανοίξει κάποιος το στόµα του
και δεν κάνει καµία ιδιαίτερη κίνηση για την τοποθέτηση της γλώσσας ή άλλη αλλαγή
στο σχήµα της ϕωνητικής οδού, τότε µε ϕώνηση από το λάρυγγα παράγει ένα κεντρικό
ϕωνήεν, ενώ πιέζοντας τη γλώσσα προς τα κάτω για να ανοίξει διάπλατα το στόµα (όπως
για ένα γερό κλάµα, για παράδειγµα) παράγεται το πρόσθιο a. Για το λόγο αυτό το πρώτο
και συνηθέστερο ϕωνήεν σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι κάτι στην περιοχή των a–5, δηλαδή
κάτι που µοιάζει µε «α». Σε συνδυασµό µε το ευκολότερο σύµφωνο m και την τάση αναδιπλασιασµού απλών συλλαβών, ίσως αυτό να εξηγεί όχι το λόγο που τα παιδιά λένε πρώτα
«µαµά» αλλά το λόγο που η παιδική λέξη για τη µητέρα είναι «µαµά» ή κάτι παρόµοιο
στις περισσότερες γλώσσες.
Αντίθετα από τις περιπτώσεις των m και 5, η άρθρωση των s και i είναι αρκετά δυσκολότερη. ΄Οσον αφορά στο ψηλό πρόσθιο ϕωνήεν, απαιτείται ειδική ϑέση της γλώσσας
µπροστά και ψηλά, χωρίς αυτή να ακουµπά τον ουρανίσκο, και µάλιστα αυτό είναι εφικτό
µόνο αφού ολοκληρωθεί η κάθοδος του λάρυγγα στην τελική του ϑέση χαµηλότερα από
τη ίζα της γλώσσας, διότι τότε σχηµατίζεται η ϕαρυγγική κοιλότητα αντήχησης που είναι
απαραίτητη για την παραγωγή του i. Σχετικά µε το ϕατνιακό τριβόµενο, η απαιτούµενη
ϑέση άρθρωσης είναι ιδιαίτερα αυστηρή : η γλώσσα πρέπει να πλησιάσει στο σωστό σηµείο του ουρανίσκου (ϕατνιακός τόπος άρθρωσης), και πρέπει να πλησιάσει όσο ακριβώς
χρειάζεται ώστε να δηµιουργηθεί τυρβώδης οή αέρα. Αν πλησιάσει περισσότερο και γίνει
επαφή δηµιουργείται πλήρες εµπόδιο στη οή του αέρα και παράγεται κλειστός ϕθόγγος.
Αν πλησιάσει λιγότερο δεν παράγεται ο ϑόρυβος που χρειάζεται και το αποτέλεσµα είναι
ϕωνήεν ή ηµίφωνο. Εξαιτίας του λεπτοµερειακού ελέγχου της αρθρωτικής κίνησης που
χρειάζεται για την παραγωγή του, το s είναι δύσκολος ϕθόγγος και η κατάκτησή του γενικά καθυστερεί πολύ σε σχέση µε την κατάκτηση του m. ΄Αλλοι ϕθόγγοι που απαιτούν
περίπλοκες αλληλουχίες κινήσεων, όπως για παράδειγµα οι παλλόµενοι και οι προστριόµενοι, είναι ακόµα πιο δύσκολοι και κατά κανόνα κατακτούνται τελευταίοι. Οι γενικές
αυτές παρατηρήσεις ισχύουν για όλες τις γλώσσες, όµως οι λεπτοµέρειες για κάθε γλώσσα εξαρτώνται από το ϕωνητικό επερτόριο της γλώσσας και τη συχνότητα µε την οποία
χρησιµοποιείται κάθε ϕθόγγος, διότι όσο συχνότερος είναι τόσο περισσότερο ϑα έχει την
ευκαιρία ένα παιδί να τον εξασκεί και άρα µπορεί να επισπευσθεί η κατάκτησή του.

12.3

Τυπική αναπτυξιακή πορεία

Η µελέτη του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών κατέγραψε τις ηλικίες στις οποίες κατά
µέσον όρο κατακτιέται κάθε συµφωνικός ϕθόγγος στα ελληνικά από το 50%, το 75% και
το 90% των παιδιών, δίνοντας µια καλή εικόνα της τυπικής ακολουθίας ϕωνητικής ανάπτυξης. Βρέθηκε ότι προηγούνται τα ένρινα και κλειστά σύµφωνα, ακολουθούµενα από
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τα τριβόµενα, αργότερα από τα πλάγια και το παλλόµενο και τελευταία τα προστριβόµενα.
Σε κάθε περίπτωση ο οδοντικός-ϕατνιακός τόπος υπολείπεται χρονικά από τους άλλους ως
δυσκολότερος, ανάλογα και µε τη ϑέση του ϕθόγγου στη ϕωνοτακτική δοµή. Η δυσκολία
άρθρωσης των ϕθόγγων δεν είναι η ίδια σε όλες τις ϑέσεις άρθρωσης, έτσι έγινε καταγραφή
ξεχωριστά για αρχικές και καταληκτικές ϑέσεις µέσα στη συλλαβή (δηλαδή στην έναρξη
και τη λήξη της συλλαβής). Η ϕωνητική ανάπτυξη περιγράφεται µέχρι την οριστική κατάκτηση όλων των ϕθόγγων και των συµπλεγµάτων τους σε όλες τις ϕωνοτακτικά επιτρεπτές
ϑέσεις από την πλειονότητα των παιδιών, η οποία πραγµατοποιείται µέχρι και τον έκτο
χρόνο. ΄Ηδη όµως από την ηλικία των πέντε ετών τα περισσότερα παιδιά διαθέτουν ένα
πλήρες ή σχεδόν πλήρες ϕωνητικό επερτόριο µε εντοπισµένες δυσκολίες για συγκεκριµένους ϕθόγγους σε συγκεκριµένες συλλαβικές ϑέσεις. Αναφέρεται ακόµα ότι «µεγαλύτερη
δραστηριότητα ως προς την κατάκτηση των συµπλεγµάτων παρατηρείται µεταξύ 3,6 και
4,6 χρόνων».

13

Απεικόνιση του ήχου

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει διευκολύνει σηµαντικά τη ϕωνητική έρευνα παρέχοντας τη
δυνατότητα απεικόνισης και ανάλυσης των χαρακτηριστικών της άρθρωσης και του ήχου
σε οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή. Για τη µελέτη της άρθρωσης είναι απαραίτητα
εξωτερικά εξαρτήµατα καταγραφής όπως είναι ο παλατογράφος, συστήµατα ακτινολογικής
ή µαγνητικής απεικόνισης ή συστήµατα ηλεκτροµυϊκής καταγραφής. ΄Ολα αυτά τα µηχανήµατα είναι ακριβά και περίπλοκα στη χρήση τους. ΄Οµως η καταγραφή του ήχου απαιτεί
µόνο ένα µικρόφωνο και µια κάρτα ήχου, κάτι που κάθε υπολογιστής πλέον διαθέτει ή, αν
όχι, που µε χαµηλό κόστος µπορεί να αποκτηθεί. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η καταγραφή και ασική ανάλυση του ήχου της οµιλίας µε υπολογιστή, ϑεωρώντας απαραίτητη
την ύπαρξη ενός µικροφώνου και µιας κάρτας ήχου. Μετά από τις γενικές περιγραφές,
γίνεται µια εισαγωγή σε δύο εξειδικευµένα προγράµµατα ϕωνητικής ανάλυσης τα οποία
είναι πολύ εύχρηστα και παρέχουν πλήθος δυνατοτήτων, ενώ διατίθενται δωρεάν µέσω του
διαδικτύου και µπορεί ο καθένας να τα κατεβάσει και να τα εγκαταστήσει στον υπολογιστή
του.

13.1

Ηχογράφηση

Το πρώτο ήµα προς την ακουστική ανάλυση της οµιλίας είναι η καταγραφή του ήχου και
η αποθήκευσή του στον υπολογιστή. Για την καταγραφή χρησιµοποιείται ένα µικρόφωνο
και µια κάρτα ήχου. Το µικρόφωνο µετατρέπει τις µεταβολές της πίεσης του αέρα, δηλαδή
τον ήχο, σε ηλεκτρικές µεταβολές, δηλαδή ηλεκτρικό εύµα που καταγράφεται από την
κάρτα ήχου. Η κάρτα ήχου καταγράφει το εύµα του µικροφώνου και το µετρά µε µια
αριθµητική τιµή, δηλαδή κάθε στιγµή παράγει ένα νούµερο που αντιστοιχεί στην πίεση
του αέρα εκείνη τη στιγµή. Οι δυνατότητες καταγραφής της κάρτας ήχου στον υπολογιστή
περιορίζονται από το εύρος των διαθέσιµων αριθµών. Αν η ένταση του ήχου γίνει πολύ
υψηλή τότε ο αντίστοιχος µεγάλος αριθµός δεν χωρά να καταγραφεί µε αποτέλεσµα την
παραµόρφωση του σήµατος. Η διαδικασία καταγραφής ϑέτει κι άλλους περιορισµούς στην
ακρίβεια του σήµατος και στο εύρος συχνοτήτων που µπορεί να αναπαρασταθεί. Για να
γίνει κατανοητό το πρόβληµα και τα απαραίτητα ήµατα για την επίλυσή του ίσως είναι
καλύτερα να αναλογιστούµε µια κατάσταση στην οποία ένα αντίστοιχο έργο έχει ανατεθεί
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σε ένα άτοµο.
Προβλήµατα στην ηχογράφηση
Για παράδειγµα, ας ϕανταστούµε ότι έχουµε επιφορτιστεί µε την καταγραφή της έντασης
του ανέµου σε µια ουνοκορφή για µετεωρολογικούς λόγους. Κάθε δέκα λεπτά ακριβώς
πρέπει να κοιτάζουµε το ανεµόµετρο και να γράφουµε σε ένα τετραγωνάκι σε ένα ειδικό
έντυπο την ένταση του ανέµου σε µποφώρ εκείνη τη στιγµή. Το ανεµόµετρο έχει µια
ελόνα η οποία ανεβοκατεβαίνει πάνω σε µια κλίµακα και δείχνει την ένταση του ανέµου.
Η ελόνα αυτή µπορεί να κινηθεί από µηδέν µέχρι δώδεκα διότι µέχρι εκεί υπάρχει
διαθέσιµη κλίµακα. ΄Ενα µικρό εξώγκωµα στο όργανο εµποδίζει τη ελόνα να κινηθεί
πέρα από το δώδεκα. Συνεπώς αν η ένταση του ανέµου ξεπεράσει τα δώδεκα µποφώρ
τότε δεν έχουµε κανέναν τρόπο να το καταλάβουµε, διότι η ελόνα ϑα ανέβει µέχρι το
δώδεκα και ϑα παραµείνει εκεί µέχρις ότου η ένταση πέσει κάτω από τα δώδεκα µποφώρ.
΄Αρα για αυτόν που παρακολουθεί το όργανο αυτό, σύµφωνα µε το ανεµόµετρο η ένταση
του ανέµου δεν γίνεται ποτέ µεγαλύτερη από δώδεκα µποφώρ (πρώτη παραµόρφωση της
µέτρησης, λόγω κλίµακας του οργάνου).
Ας υποθέσουµε τώρα ότι στο κουτάκι όπου πρέπει να σηµειώνουµε την ένταση κάθε
δέκα λεπτά χωρά ένα µόνο αριθµητικό ψηφίο και ότι απαγορεύεται να στριµώξουµε δύο
ψηφία. Συνεπώς από µηδέν έως εννέα µποφώρ η καταγραφή µας είναι ακριβής αλλά όταν
η ένταση του ανέµου ϕτάσει τα δέκα µποφώρ τότε χωρά µόνο το ψηφίο µηδέν (για να είναι
στοιχισµένες οι µονάδες) ενώ το ψηφίο ένα «περισσεύει» και δεν µπορεί να καταγραφεί.
Αν η ένταση του ανέµου γίνει έντεκα µποφώρ τότε καταγράφουµε τη µία µονάδα αλλά
πάλι η δεκάδα δε χωρά. )Αν η ένταση του ανέµου ξεπεράσει τα δώδεκα µποφώρ αυτό δεν
ϑα το µάθουµε ποτέ διότι το όργανο δεν το δείχνει, όπως είπαµε.) Συνεπώς από µηδέν
µέχρι και εννέα µποφώρ η καταγραφή µας είναι όση και η ένδειξη του οργάνου, αλλά
για πάνω από εννέα είναι δέκα µονάδες λιγότερη. Το αποτέλεσµα που καταγράφουµε
στο έντυπο είναι σα να αρχίζουµε την κλίµακα από την αρχή, αφού αντί δέκα γράφουµε
µηδέν, αντί έντεκα ένα, και αντί δώδεκα δύο. Αν ο άνεµος σε διαδοχικά δεκάλεπτα έχει
ένταση 8, 9, 10, 11, 12 µποφώρ τότε η καταγραφή µας ϑα είναι αντίστοιχα 8, 9, 0, 1,
2. ΄Αρα όσον αφορά στην καταγραφή η ένταση του ανέµου δεν ξεπερνά ποτέ τα εννέα
µποφώρ ενώ για όποιον µπορεί να παρακολουθεί συγρόνως την ένδειξη του οργάνου και
την καταγραφή παρατηρείται αναδίπλωση της κλίµακας µε εξίσωση του µηδέν µε δέκα
(δεύτερη παραµόρφωση της µέτρησης, λόγω δυναµικής περιοχής της καταγραφής).
Υποθέσαµε ότι η ελόνα του ανεµόµετρου δείχνει µόνο ακέραιες τιµές της έντασης του
ανέµου, αλλά ϕυσικά η ένταση δεν παίρνει µόνο ακέραιες τιµές. Μπορεί µια στιγµή να
είναι ανάµεσα στο δύο και στο τρία, πιο κοντά προς το δύο, ώστε να γράφαµε ακριβέστερα
2,3 µποφώρ, ή µπορεί να είναι ακριβώς ανάµεσα στο πέντε και στο έξι, ώστε να έπρεπε να
γράψουµε 5,5 µποφώρ. ΄Οµως είπαµε ότι η καταγραφή µας γίνεται σε ένα κουτάκι που
χωρά µόνο µια ακέραια µονοψήφια τιµή, και όχι δεκαδικά ψηφία για ενδιάµεσες τιµές.
Συνεπώς για κάθε µέτρηση είµαστε υποχρεωµένοι να αποφασίζουµε σε ποιο ακέραιο ψηϕίο είναι πιο κοντά η ελόνα και να καταγράφουµε την τιµή αυτή. Με τον τρόπο αυτό
χάνουµε την πληροφορία της ακριβούς ϑέσης της ελόνας, αφού ουσιαστικά «στρογγυλεύουµε» προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Η τιµή 2,3 γίνεται 2 ακριβώς και η τιµή 5,5
γίνεται 6 ακριβώς. ΄Αρα την πρώτη ϕορά υπάρχει λάθος ίσο µε 0,3 (τρία δέκατα της µονάδας) και τη δεύτερη ϕορά λάθος ίσο µε 0,5 (µισή µονάδα). Το µέγιστο δυνατό λάθος
που µπορεί να κάνουµε σε µια καταγραφή λόγω της απόρριψης των δεκαδικών ψηφίων
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είναι ακριβώς 0,5 διότι αυτή είναι και η µέγιστη απόσταση που µπορεί να έχει η ελόνα
από την πλησιέστερη ακέραια τιµή. Το ελάχιστο λάθος είναι ϕυσικά µηδέν, όταν η ελόνα
του ανεµόµετρου ρίσκεται ακριβώς πάνω στην ένδειξη µιας ακέραιας τιµής. Συνεπώς η
καταγραφή µας είναι κάθε στιγµή λίγο λάθος, σε σχέση µε την ακριβή ένταση του ανέµου.
Το λάθος αυτό είναι εκ των προτέρων γνωστό και οφείλεται στην περιορισµένη ακρίβεια
της καταγραφής. Είναι τόσο µικρότερο όσο περισσότερα ψηφία χρησιµοποιήσουµε για
την καταγραφή. Για παράδειγµα αν είχαµε στη διάθεσή µας ένα δεκαδικό ψηφίο το λάθος
ϑα ήταν το πολύ ίσο µε 0,05 ενώ αν είχαµε δύο δεκαδικά ψηφία το λάθος ϑα ήταν το πολύ
ίσο µε 0,005 (τρίτη παραµόρφωση της µέτρησης, λόγω κβάντισης).
Ας έρθουµε τώρα και στο ήτηµα της συχνότητας καταγραφής. Καταρχήν είναι αυτονόητο ότι κάθε νούµερο που καταγράφουµε αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή, όταν διαβάσαµε την ένδειξη του ανεµόµετρου, και ότι µεταξύ δύο µετρήσεων δεν
γνωρίζουµε ποια ήταν η ένδειξη. Επειδή κάθε ϕορά γράφουµε ένα νούµερο δεν είναι
δυνατό να έχουµε µια συνεχή µέτρηση για κάθε χρονική στιγµή. Αν καταγράφουµε την
ένδειξη κάθε δέκα λεπτά τότε έχουµε ένα χρονικό διάστηµα δέκα λεπτών χωρίς µέτρηση.
Αντίστοιχα, αν καταγράφουµε κάθε ένα λεπτό τότε µεταξύ δύο καταγραφών µεσολαβεί ένα
λεπτό άγνοιας ενώ αν καταγράφουµε χίλιες ϕορές το λεπτό τότε µεταξύ δύο καταγραφών
µεσολαβεί ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου κατά τη διάρκεια του οποίου δεν γνωρίζουµε
την ένταση του ανέµου. Το σηµαντικό είναι να αναγνωρίσουµε ότι όσο συχνότερα καταγράφουµε την ένδειξη τόσο πληρέστερα καλύπτουµε όλη τη χρονική περίοδο. ΄Οµως όσο
συχνά κι αν κάνουµε την καταγραφή ποτέ δεν µπορούµε να καλύψουµε πλήρως όλες τις
χρονικές στιγµές διότι πάντα ϑα µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο καταγραφών, όσο σύντοµο κι αν είναι αυτό. Αν µια στιγµή καταγράψουµε µια ένδειξη δύο
µποφώρ και στο διάστηµα των δέκα λεπτών µέχρι την επόµενη καταγραφή ο άνεµος δυναµώσει ως τα έξη µποφώρ και πέσει πάλι στα δύο τότο αυτό δε ϑα ϕανεί πουθενά στο έντυπο
µετρήσεων. Συνεπώς για όποιον λάβει για ανάλυση τις µετρήσεις µας αυτή η αυξοµείωση
του ανέµου ϑα είναι σα να µην έχει συµβεί καθόλου (τέταρτη παραµόρφωση της µέτρησης,
λόγω δειγµατοληψίας).
Η συχνότητα της καταγραφής έχει και µια άλλη συνέπεια, πολύ σηµαντική, διότι περιοίζει το εύρος συχνοτήτων που µπορούν να απεικονιστούν. Στην προηγούµενη περίπτωση
µια αυξοµείωση «εξαφανίστηκε» από τις µετρήσεις διότι συνέβη µεταξύ των καταγραφών,
και αυτό δείχνει ότι η ίδια η διαδικασία της περιοδικής καταγραφής τιµών εµπεριέχει τον
κίνδυνο της απώλειας κάποιων γεγονότων. Πιο γενικά όµως, µπορούµε να δούµε το ήτηµα αυτό ως πρόβληµα στις συχνότητες που µπορούν να καταγραφούν. Ας υποθέσουµε
ότι για µερικές ώρες ο αέρας αυξοµειώνεται περιοδικά, µεταξύ δύο και έξι µποφώρ, και
ότι για έναν πλήρη κύκλο χρειάζεται σαράντα λεπτά, δηλαδή : Αρχικά έχει ένταση δύο
µποφώρ και αυξάνεται· µετά από δέκα λεπτά έχει ένταση τέσσερα µποφώρ· µετά από δέκα
λεπτά ακόµα, δηλαδή είκοσι λεπτά από την αρχή, έχει ένταση έξι µποφώρ· µετά από δέκα
λεπτά ακόµα, µισή ώρα συνολικά, ένταση τέσσερα µποφώρ, δηλαδή µειώνεται πάλι· και
µετά από δέκα λεπτά ακόµα, η ένταση έχει πέσει πάλι στα δύο µποφώρ και ξαναρχίζει να
αυξάνεται µε τον ίδιο υθµό. Πρόκειται για µια περιοδικότητα στην ένταση του ανέµου,
µε περίοδο 40 λεπτών. Το αποτέλεσµα στην καταγραφή µας (ανά δεκάλεπτο) για µια ώα ϑα είναι : 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6 (µετρήσεις σε 0, 10, 20, 40, 50 60 λεπτά, αντίστοιχα).
Ας ϕανταστούµε τώρα την περίπτωση όπου ο αέρας αυξοµειώνεται πάλι περιοδικά, πάλι
µεταξύ δύο και έξι µποφώρ, αλλά µε περιοδικότητα οκτώ λεπτά. ∆ηλαδή αν αρχικά έχει
ένταση δύο µποφώρ και αυξάνεται, µετά από δύο λεπτά έχει ένταση τέσσερα µποφώρ, µετά
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τέσσερα λεπτά έξι µποφώρ και αρχίζει να µειώνεται, µετά έξι λεπτά τέσσερα µποφώρ, µετά
οκτώ λεπτώ δύο µποφώρ και ξαναρχίζει να αυξάνεται, µετά δέκα λεπτά τέσσερα µποφώρ,
δώδεκα λεπτά έξι µποφώρ κ.ό.κ. Ανά δίλεπτο η ένταση του αέρα ϑα ήταν 2, 4, 6, 4, 2, 4,
6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, για τα πρώτα σαράντα λεπτά. Στο παράδειγµά
µας όµως δεν γίνονται καταγραφές ανά δίλεπτο αλλά ανά δεκάλεπτο. ΄Αρα καταγράφονται µόνο οι µετρήσεις που είναι υπογραµµισµένες (ανά πέντε δίλεπτα, άρα δέκα λεπτά).
Συνεπώς η καταγραφή µας στην περίπτωση αυτή ϑα ήταν 2, 4, 6, 4, 2. Παρατηρείστε
την καταγραφή αυτή και την καταγραφή στην προηγούµενη περίπτωση, κατά την οποία η
αυξοµείωση του αέρα είχε περίοδο σαράντα λεπτών. Εξαιτίας της συχνότητας καταγραφής
του δεκάλεπτου, δεν «χάνουµε» απλώς τη γρήγορη µεταβολή της έντασης του αέρα όταν
αυτή έχει περίοδο οκτώ λεπτών. Ακριβέστερα, η αυξοµείωση µε περίοδο οκτώ λεπτών ϕαίνεται στην καταγραφή ίδια ακριβώς µε µια αυξοµείωση µε περίοδο σαράντα λεπτών και
δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τις διαχωρίσουµε εκ των υστέρων. Γενικότερα, εξαιτίας της
συχνότητας καταγραφής µία ανά δέκα λεπτά δεν είναι δυνατή η απεικόνιση µεταβολών
µε συχνότητα µεγαλύτερη από µία ανά είκοσι λεπτά. Οποιαδήποτε συχνότητα υψηλότερη
από το όριο αυτό ϑα έχει ως αποτέλεσµα ανακριβή καταγραφή στην οποία ϑα ϕαίνεται ως
µια χαµηλότερη συχνότητα εντός του ορίου. ΄Ετσι η µεταβολή µε συχνότητα µία ανά σαάντα λεπτά καταγράφηκε µε ακρίβεια ενώ η µεταβολή µε συχνότητα µία ανά οκτώ λεπτά
(ή πέντε ανά σαράντα λεπτά) καταγράφηκε λανθασµένα ως ίδια µε την πρώτη. ∆ηλαδή,
η συχνότητα καταγραφής περιορίζει το εύρος συχνοτήτων που µπορούν να απεικονιστούν
(πέµπτη παραµόρφωση, εξαιτίας της συχνότητας δειγµατοληψίας).
Η υποθετική αυτή περίπτωση µας δείχνει το είδος των προβληµάτων που µπορεί να
προκύψουν σε µια ψηφιακή ηχογράφηση. Το µικρόφωνο είναι το όργανο µέτρησης και
η κάρτα ήχου έχει επιφορτιστεί µε το έργο της καταγραφής. Η συχνότητα καταγραφής
ονοµάζεται συχνότητα δειγµατοληψίας (sampling rate) και συνήθως είναι 16 kHz ως 22 kHz
περίπου, άρα οι συχνότητες του ήχου της οµιλίας που µπορούν να καταγραφούν και να
απεικονιστούν είναι από µηδέν ως 8 ή 11 kHz, αντίστοιχα.21 Ο αριθµός των διαθέσιµων
ψηφίων καταγραφής είναι συνήθως 16,22 αλλά πρόκειται για δυαδικά και όχι δεκαδικά
ψηφία, τα οποία ονοµάζονται bits. Κατά τη διάρκεια µιας ηχογράφησης πρέπει πάντα
να ελέγχουµε την ένδειξη στάθµης και όταν αυτή ϕτάσει στο άκρο της (συνήθως κόκκινες
µπάρες) να επαναλαµβάνουµε την ηχογράφηση διότι ο ήχος έχει ξεπεράσει τη διαθέσιµη
δυναµική περιοχή και η καταγραφή δεν µπορεί να αναλυθεί σωστά.

Τοποθέτηση µικροφώνου
Συνήθως τα µικρόφωνα έχουν κατευθυντικότητα, δηλαδή καταγράφουν καλύτερα τους
ήχους που προέρχονται από µια περιορισµένη γωνία, ή µια συγκεκριµένη κατεύθυνση
στο χώρο. Αυτό είναι αποτέλεσµα προσεκτικής σχεδίασης ώστε να αποµονώνονται όσο
είναι δυνατόν οι ήχοι του περιβάλλοντος και να καταγράφονται κατά προτίµηση οι ήχοι
που προέρχονται από µια συγκεκριµένη πηγή που µας ενδιαφέρει. Στην περίπτωσή µας η
21
΄Οταν εκτός από οµιλία καταγράφουµε και µουσική ή µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα του ήχου τότε
χρησιµοποιούµε υψηλότερες συχνότητες δειγµατοληψίας, π.χ. στα CD χρησιµοποιούνται 44 kHz. Για τους
ήχους της οµιλίας όµως, που ρίσκονται ως επί το πλείστον ως τα 5 kHz, ειδικά για αντρικές ϕωνές πολλές
ϕορές αρκεί και συχνότητα δειγµατοληψίας 11 kHz.
22
Για οικονοµία χώρου παλιότερα χρησιµοποιούσαν καµιά ϕορά µόνο 8 ψηφία, αλλά πια δεν υπάρχουν
τέτοιοι περιορισµοί στη χωρητικότητα των αποθηκευτικών µέσων του υπολογιστή. Για υψηλή ποιότητα ήχου,
χρησιµοποιούνται 24 ή και περισσότερα ψηφία.

Ιανουάριος 2003

53

ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας

πηγή που ενδιαφέρει είναι ένας οµιλητής και συγκεκριµένα η έξοδος της ϕωνητικής οδού
του, δηλαδή το στόµα. Είναι λοιπόν σηµαντικό το µικρόφωνο να είναι στραµµένο προς το
στόµα του οµιλητή. Το αντίθετο δεν είναι απαραίτητο και συνήθως πρέπει να αποφεύγεται,
δηλαδή δεν πρέπει ο οµιλητής να στρέφει το στόµα του προς το µικρόφωνο. Αυτό για δύο
λόγους : Πρώτον, στρέφοντας το στόµα προς το µικρόφωνο δεν εξασφαλίζεται ότι το στόµα
ρίσκεται µέσα στη γωνία προτίµησης του µικροφώνου, διότι το µικρόφωνο µπορεί να
«κοιτάει» προς άλλη κατεύθυνση, οπότε δεν πετυχαίνουµε την καλύτερη καταγραφή.
∆εύτερον, στρέφοντας το στόµα προς το µικρόφωνο στέλνουµε προς το µικρόφωνο εκτός
από τον ήχο της οµιλίας και τον αέρα της εκπνοής µας, όπως και το σχετικά ισχυρό εύµα
αέρα από την άφεση των κλειστών συµφώνων και τον ϑόρυβο των τριβόµενων. Αυτό έχει
αποτέλεσµα την καταγραφή ενοχλητικών ήχων που ακούγονται σα χτύποι ή σφυρίγµατα
και δηµιουργούν προβλήµατα στην ακουστική ανάλυση. Για το λόγο αυτό το µικρόφωνο
δεν πρέπει να τοποθετείται ούτε ακριβώς κάτω από το στόµα διότι ρίσκεται στη οή του
αέρα από τη µύτη. Η προτιµότερη ϑέση είναι λίγο στο πλάι, εκτός δηλαδή της οής του
αέρα, µε κατεύθυνση που να δείχνει ακριβώς προς το στόµα.

13.2

Κυµατοµορφές

Κάθε µικρόφωνο καταγράφει την πίεση του αέρα σε ένα σηµείο, εκεί δηλαδή που είναι
τοποθετηµένο. Κάθε στιγµή λοιπόν παράγεται µια αριθµητική µέτρηση η οποία αντιστοιχεί στην πίεση του αέρα στο σηµείο τοποθέτησης του µικροφώνου εκείνη τη στιγµή. Τις
αριθµητικές µετρήσεις που παράγονται µπορούµε να τις απεικονίσουµε γραφικά σε ένα
σχήµα όπου στην οριζόντια διάσταση αντιστοιχεί ο χρόνος και στην κατακόρυφη διάσταση
αντιστοιχεί το στιγµιαίο πλάτος του ηχητικού κύµατος. ΄Ετσι παράγεται µια άµεση απεικόνιση της καταγραφής του µικροφώνου µέσα από τη δειγµατοληψία της κάρτας ήχου.
Η αναπαράσταση που προκύπτει ονοµάζεται κυµατοµορφή (waveform) και είναι πάντα η
πρώτη απεικόνιση που λαµβάνουµε κι εξετάζουµε από µια ηχογράφηση.

Η συγγραφή των σηµειώσεων ρίσκεται σε εξέλιξη. Για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος προβλέπεται εµπλουτισµός µε νέες ενότητες,
προσθήκη σχηµάτων και διορθώσεις.
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