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РЕФЕРАТ
Актуальність. Українська мова є державною та рідною мовою нашого
народу. Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс
мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає
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емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в той
же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться філологами,
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лінгвістами. Вони описують її види та характеристики, наприклад, висхідна

чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в таких описах немає
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конкретики, тому важливим є дослідження характеристик мовних сигналів з
інтонацією та їх опис з надання вимірювальних можливостей.

Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є вивчення
характеристик мовних сигналів з інтонацією, розробка методу аналізу цих

ім
ов

характеристик та їх описання за цим методом для надання розрахункових
значень за допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику
інтонації.

га
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Об’єктом дослідження є інтонація українського мовлення, що записана в
мовленнєвому сигналі.

ні

Предметом дослідження є частота основного тону мовленнєвого

ін

сигналу, його спектрограма та інтенсивність.

Т.
М

Методи дослідження. Досліджуються характеристики мовленнєвого

сигналу: частота основного тону та спектрограма мовленнєвих сигналів.
Дослідження відбуваються при зміні інтонації, її видів: рівна, питальна

Р.

й така, що надає мовленню заперечного значення. Її параметрів: частоти
основного тону, спектрограми, інтенсивності.

Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в
наступному:
1. Проаналізована залежність частоти основного тону, інтенсивності та
спектрограми сигналів, пов’язаних з інтонацією українського

15

мовлення.
2. Зроблений математичний розрахунок зміни частоти основного тону

20

сигналу.

Практична значимість. Математичний розрахунок зміни частоти
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основного тону допоможе більш точно описувати мовленнєві сигнали при
досліджені інтонації, що допоможе краще зрозуміти залежність частоти
основного тону від інтонації та краще встановити зв’язки інтонації з такими
характеристиками сигналів як спектрограма та інтенсивність.

ім
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Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, останній з яких включає висновки по проведеним дослідженням,

Р.
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списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.
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ABSTRACT
Urgency. Ukrainian is the state language and mother tongue of our people.
One of the important components of language is intonation. It conveys the meaning
of speech, expresses the attitude of the speaker to what is said, and provides
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emotional expression values play an important role in speech and at the same time
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is less explored. Research conducted intonation philologists, linguists. They

describe its characteristics and types, such as ascending or descending intonation,
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but from a technical point of view, these descriptions are no specifics, so it is
important to study the characteristics of the speech signal tone and their
descriptions to provide measurement capabilities.

The purpose and objectives of research. The aim of this work is to study the
characteristics of the speech signal tone, methods of analysis of these

ім
ов

characteristics and their description of this method to provide design values with
which you can be granted a more accurate description of intonation.
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Object is Ukrainian intonation of speech that is written in the speech signal.
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The subject of the study is the frequency of the fundamental tone of the speech

ін

signal, spectrogram and its intensity.
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М

Methods. We study the characteristics of the speech signal, frequency

spectrogram basic tone and speech signals.

Р.

Study occur when changing the tone, its types: smooth, interrogative and such

that speech gives a negative value. Its parameters: frequency of basic tone,
spectrogram, intensity.

3

Scientific novelty of the results of the master's thesis is as follows:
1. The dependence of the fundamental tone frequency, intensity and
spectrogram signal related to the Ukrainian intonation of speech.
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2. Made mathematical calculation frequency change basic tone signal.
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The practical significance. Mathematical calculation frequency change basic

tone will more accurately describe the speech signals when examined intonation to
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help better understand the dependence of the frequency of the fundamental tone of
tone and intonation better establish links with such characteristics as spectrogram
and signal intensity.

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, three
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total volume of 90 pages.
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chapters, the last of which includes conclusions on the study, list of sources. The
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ВСТУП
Мовна діяльність – це не тільки сприймання мовних сигналів та вимова
слів. Повноцінне мовне спілкування включає також і розуміння мови для
встановлення змісту спілкування. Серед когнітивних процесів мовлення

15

займає особливе місце, оскільки, включаючись в різноманітні акти
(мислення, сприймання, відчуття), воно сприяє «усвідомленню» інформації,

20

яку отримує людина.

Свої думки для передачі іншим людям, суспільство формулює в мові.
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Давно було відмічено, що одна й та ж думка, але виражена по-різному,
володіє різною силою впливу. В одному випадку вона може залишити
байдужим адресата, а в іншому - спонукати до активних дій. Виявилося, що
мова спілкування, крім явного смислового змісту, здатна переносити і
приховані імпульси впливу. Виникли навіть науки, які стали вивчати секрети

ім
ов

такого впливу.

Одну й ту ж думку можна виразити в мові багатьма способами. Те, яким

га
л

чином висловлює думки конкретна людина, можна порівняти з його
почерком. Цьому почерку притаманні стійкі риси. Аналізуючи ці риси,

ні

можна багато сказати про саму людину, його характер, життєвої позиції,

ін

соціальної адаптованості та ін.
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Мовлення – це історично утворена форма спілкування людей внаслідок
розвитку мови. У кожного учасника мовного спілкування механізм мовлення
обов’язково складається з трьох основних етапів: сприймання, продукування,

Р.

а також центрального етапу, який називають внутрішнім мовленням.
Мовлення має бути логічно послідовним щодо змісту та інтонаційного

оформлення. Дотримання правил інтонації, властивої даній, національній
мові, уміння за допомогою голосових модуляцій відділяти головне від
другорядного надає мовленню виразності і сприяє кращому сприйманню
його змісту.
8

Крім того, в усному мовленні, що перебуває в безпосередньому зв’язку з
інтелектуальним та емоційним життям людини, відбивається її внутрішній
стан, який також виражається в мові інтонаційними засобами.
Таким чином, від інтонації залежить і змістова сторона і емоційне
забарвлення мовлення.

15

Інтонація мовлення — це гармонійне поєднання таких її компонентів, як

20

послідовна зміна в часі висоти основного тону (підвищення його і зниження),

сили голосу (інтенсивності звучання), часу звучання, тривалості пауз, а також
При

вмілому

використанні
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тембру голосу.
усіх

цих

компонентів

досягається

інтонаційна виразність мовлення, його ритмічність, музикальність.
Відомий дореволюційний оратор О. П. Коні говорив: «Треба взагалі
змінювати тон — підвищувати його або знижувати у зв’язку із смислом і

ім
ов

значенням даної фрази.., потрібно пам’ятати про значення пауз між
окремими частинами усного мовлення. Промова не повинна виголошуватися
одним махом: вона повинна бути мовленням, живим словом». [1]
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Інтонація відіграє важливу роль у мовленні і при її відсутності важко
уявити як би люди обмінювались інформацією. Незважаючи на це в області

ні

інтонації є ще багато недослідженого. Особливо це стосується саме

ін

української мови. Питанням інтонації українського мовлення займалась

Т.
М

мовознавець, доктор філологічних наук Багмут Алла Йосипівна.
В даній роботі дослідження проводились з технічної точки зору, де

вивчались мовні сигнали, що містять різну інформацію сказану з однаковою

Р.

інтонацією і навпаки, однакову інформацію з різною інтонацією. Проведено
розрахунки зміни їх характеристик в залежності від виду інтонації мовного
сигналу та мовця, що вимовляє однаковому інформацію з різною інтонацією.

9

1. ВПЛИВ ЗВУКІВ НА ЛЮДИНУ
Згідно стародавніх вчень, хвороба може бути відвернена чи успішно
вилікувана сімома шляхами, один з них - звук: дисгармонія тіла
нейтралізується проголошенням молитов, заклинань, священних імен або ж

15

грою на музичних інструментах. Дуже ефективно впливають на людину
поєднання звуків, тембр голосу, слова, ритм і мелодія, що лежать в основі
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сфери людини, включаючи відомі нам органи і системи.

20

пісні. Це робить пісню оптимально впливає на духовну, емоційну і фізичну

Лікувальна дія звуку голосу і слова відомо здавна у багатьох народів
світу, зокрема, в країнах Сходу. Відомо, що кожна здорова клітина, кожний
орган людського тіла функціонує з певною частотою, і будь-яке відхилення
від норми позначається на зміні цієї частоти. Звук, який видає людина, є за

ім
ов

своєю суттю складним утворенням, що відображає не тільки фізичний і
емоційний, але і ментальний стан, а якщо цей звук виражений у вигляді
слова, то він несе певну форму думки. В принципі, по голосу та мовленню
частотою

га
л

людини можна визначити його стан, настрій, характер. За тембром та
голосу

фахівці

можуть

визначити

деякі

хвороби.

Через

ні

гормональну і ферментативну системи тембр голосу відображає стан
тестостерон-естрогенного коефіцієнта, тобто співвідношення між чоловічими

ін

та жіночими гормонами (бас, баритон, тенор – у чоловіків, контральто,

Т.
М

меццо-сопрано, сопрано – у жінок). У звукоутворенні беруть участь не тільки
голосові зв'язки, але і грудна порожнина, легені, міжреберні м'язи, діафрагма,
стравохід і інші органи. На думку ряду авторів, звук формується ще глибше.

Р.

В даний час методами лінгвістичної генетики встановлено, що послідовності
нуклеотидів ДНК-хромосом є мово подібними структурами, взаємодіючими з
свідомістю і мовою людини. Передбачається, що поле ДНК-хромосом може
служити хвильовим посередником між зовнішніми кодами людської мови і
внутрішніми кодами хромосомного апарату.
10

Експериментально

встановлено,

що

кожний

внутрішній

орган

(ідентична група клітин) має власну частоту коливань. Акустичні хвилі, як і
слово, можуть зцілювати або порушувати внутрішню рівновагу. Відома
частота майже всіх важливих органів: хребет, серце, нирки резонують на
частоті 6 Гц, черепні кістки на частоті 10-30 Гц, вестибулярний апарат – 10

15

Гц, альфа-ритми мозку – 7 Гц і т.д. Посилення звуку, перевищення рівня

20

децибелів на цих частотах може призвести до гальмування і руйнування

органів. На рівні середніх і низьких децибел - до їх стимуляції та
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поліпшенню їх роботи. В даний час різко зросли шумові навантаження в
порівнянні з тим, що було навіть 20 років тому. Можна говорити, що
перевищуючі рівень норми децибели представляють собою негативний
чинник, що визначає майбутнє людей. Прийняті офіційно юридичні норми до
100 децибел вже перевищені багатьма чинниками:

ім
ов

1) шум турбін літака (140 дБ);
2) рок-концерти (120-130 дБ);

га
л

3) плеєри (до 120 дБ) та ін.

Очевидний також вплив шуму та звуку на емоційний стан людини.
Людина завжди жила у світі звуку. Ще в давні часи рев звіра попереджав

ні

нашого прабатька про небезпеку, шелест листя, дзюрчання струмка

ін

наповнювали його душу спокоєм, войовничий бойовий клич допомагав

Т.
М

настрашити ворога. З усіх живих істот тільки людина повною мірою
використала властивості навколишнього середовища як провідника, носія
звуків. Вона внесла у світ звуків мову і музику, зробила звук своїм

Р.

помічником. Природні звуки ми схильні сприймати як тишу. Але на жаль,
сучасна людина вносить у звуковий ландшафт багато шумів.
Шум чинить особливий, негативний вплив на розумову діяльність і
легко може порушити природний плин життя. Сучасний шумовий
дискомфорт викликає у живих організмів больові реакції. Звук від
пролітаючого реактивного літака, наприклад, пригнічуючи діє на бджолу,
11

вона втрачає здатність орієнтуватися. Цей же шум вбиває личинки бджіл,
розбиває яйця птахів у гнізді. Транспортний або виробничий шум діє
пригнічуючи на людину - стомлює, дратує, заважає зосередитися.
Як тільки він замовкає, людина відчуває полегшення і спокій. Рівень

15

шуму в 20-30 дБ практично нешкідливий для людини. Це природний
шумовий фон, без якого неможливе людське життя. Для "гучних звуків"

20

допустима межа становить приблизно 80 дБ. Звук у 130 дБ вже викликає у

людини больове відчуття, а в 150 - стає для неї нестерпним. Звук у 180 дБ
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викликає втому металу, а при 190 - заклепки вириваються з конструкцій.
Недарма в середні віки існувала страта "під дзвін". Дзвін повільно вбивав
людину. Шум заважає нормальному відпочинку і відновленню сил, порушує
сон. Систематичне недосипання і безсоння ведуть до важких нервових
розладів. Тому захисту сну від шумових подразників повинна приділятися

ім
ов

велика увага.

Не варто забувати, що наш організм, цілком природно, реагує на звук не

га
л

тільки в залежності від його сили, але і від висоти. І тут небезпеку несуть не
звуки, які сприймаються нами як найвищі, а звуки нечутні - ті, що лежать
поза межами людського сприйняття: ультра - та інфразвуки. З легкої руки

ні

медиків з ультразвуком ми знайомі і навіть вважаємо його корисним (що не

ін

безперечно). А ось категоріями інфразвуку мислити ми не звикли, хоча його

Т.
М

дію на собі кожен відчував неодноразово. Сильний вітер, шторм, гроза,
спалахи на сонці відчутно змінюють наш емоційний стан, а в багатьох навіть

Р.

фізичний. Просто цю зміну важко пов'язати з тим, чого не чуєш.
Інфразвук супроводжує вибухи, обвали, землетруси. І жах в душі

людини під час цих катаклізмів виникає не тільки від думки про загрозу
життю - жах, минаючи другу сигнальну систему, викликає інфразвук. Така

його властивість. Є частоти інфразвуку, здатні викликати не просто жах, а
психічні розлади і навіть справжнє безумство.
12

Найчастіше, звичайно, городяни страждають від інфразвуку, створеного
руками людини. Джерелом його можуть бути, наприклад, промислові
підприємства, трансформатори вуличного освітлення. І немає такої стіни,

Р.

Т.
М

ін

ні

га
л

ім
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15

такого матеріалу, який був би здатний людину від нього захистити.
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ
В даному розділі розглянуто синтез мовлення, за допомогою якого
були отримані сигнали для досліджень, та базові поняття про інтонацію.

15

2.1. Синтез мовлення

використовується в багатьох сферах нашого життя.

20

Синтез мовлення є важливим на сьогоднішній день, так як він
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2.1.1. Обмеження на синтез мови

Існують різні методи синтезу мови. Вибір того чи іншого методу
визначається різними обмеженнями. Розглянемо ті 4 види обмежень, які
впливають на вибір методу синтезу.

ім
ов

2.1.2. Завдання синтезованої мови

Можливості синтезованої мови залежать від того, в якій області вона
буде застосована. Коли необхідно вимовляти обмежене число фраз (і їх

га
л

проголошення лінійно не змінюється), необхідний мовний матеріал просто
записується на плівку. З іншого боку, якщо завдання полягає в стимулюванні

ні

пізнавального процесу при читанні вголос, використовується абсолютно

Т.
М

ін

інший ряд методик.

2.1.3. Голосовий апарат людини

Всі системи синтезу мови повинні виробляти на виході якусь мовну

хвилю, але це не довільний сигнал. Щоб отримати мовну хвилю певної

Р.

якості, сигнал повинен пройти шлях від джерела в мовному тракті, який
збуджує дію артикуляторних органів, які діють як змінюються в часі фільтри.
Артикуляторні органи також накладають обмеження на швидкість зміни
сигналу. Вони також мають функцію згладжування: гладкого зчеплення
окремих базових фонетичних одиниць в складний мовний потік.
14

2.1.4. Структура мови
Ряд можливих звукових поєднань визначається природою тієї чи іншої
мовної структури. Було виявлено, що одиниці і структури, використовувані
лінгвістами для опису і пояснення мови, можуть також використовуватися

15

для характеристики та побудови мовної хвилі. Таким чином, при побудові
вихідний мовної хвилі використовуються основні фонологічні закони,

20

правила наголосу, морфологічні та синтаксичні структури, фонотактичні
обмеження.
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2.1.5. Технологія синтезу мовлення

Можливості успішно моделювати і створювати пристрої для синтезу
мовлення в сильному ступені залежать від стану техніко-технологічної боку
справи. Мовна наука зробила великий крок вперед завдяки появі різних

ім
ов

технологій, в тому числі: рентгенографія, кінематографія, теорія фільтрів і
спектрів, а головним чином - цифрові комп'ютери. З приходом інтегральних
мережевих технологій з постійно зростаючими можливостями стала можлива

га
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побудова потужних, компактних, недорогих пристроїв, що діють в реальному
часі. Цей факт, разом з базовими знаннями алгоритмів синтезу промови,

ні

стимулював подальший розвиток систем синтезу мови і перехід їх у

Т.
М

ін

практичне життя, де вони знаходять широке застосування.

2.2. Методи синтезу

Різні підходи можуть бути згруповані за галузями їх застосування, за

складності їх втілення. Синтезатори поділяють на два типи: з обмеженим і

Р.

необмеженим словником. У пристроях з обмеженим словником мова
зберігається у вигляді слів і пропозицій, які виводяться в певній
послідовності при синтезі мовного повідомлення. Мовні одиниці, що
використовуються в синтезаторах подібного типу, вимовляються диктором
заздалегідь, а потім перетворюються в цифрову форму, що досягається за
допомогою різних методів кодування, дозволяють компресувати мовну
15

інформацію і зберігати її в пам'яті синтезуючого пристрою. Існує кілька
методів запису та компонування промови.
2.2.1. Хвильовий метод кодування
Найлегший шлях - просто записати матеріал на плівку і за необхідності

15

програвати. Цей спосіб забезпечує високу якість мови, що синтезується, тому

20

що дозволяє відтворювати форму природного мовного сигналу. Однак цей

шлях синтезу не дозволяє реалізувати побудову нової фрази, тому що не
передбачає звернення до різних осередків пам'яті і виклик з пам'яті потрібних
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слів. Залежно від використовуваної технології цей спосіб може представляти
затримки у доступі і мати обмеження, пов'язані з можливостями запису.
Ніяких знань про пристрій мовного тракту і структурі мови не вимагається.
Єдино серйозне обмеження в даному випадку має об'єм пам'яті. Існують

ім
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способи кодування мовного сигналу в цифровій формі, що дозволяють у
кілька разів ущільнювати інформацію: проста модуляція даних, імпульснокодова модуляція, адаптивна дельтових модуляція, адаптивне проектування

га
л

кодування. Дані способи можуть зменшити швидкість передачі даних від
50кбіт/сек (нормальний варіант) до 10кбіт/сек, в той час як якість мови
зберігається. Природно, складність операцій кодування і декодування

ні

збільшується зі зниженням числа біт в секунду. Такі системи хороші, коли

ін

словник повідомлень невеликий і фіксований. У випадку ж, коли потрібно

Т.
М

з'єднати повідомлення в більш довге, згенерувати високоякісну мова важко,
тому що значення параметрів мовної хвилі не можна змінити, а вони можуть
не підійти в новому контексті. У всіх системах синтезу мови встановлюється

Р.

певний компроміс між якістю мови і гнучкістю системи. Збільшення
гнучкості неминуче веде до ускладнення обчислень.
2.2.2. Параметричне подання
З метою подальшого зменшення необхідної пам'яті для зберігання та

забезпечення необхідної гнучкості було розроблено кілька способів, які
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абстрагуються від мовної хвилі як такої, а представляють її у вигляді набору
параметрів. Ці параметри відображають найбільш характерну інформацію
або в тимчасовій, або в частотній області. Наприклад, мовна хвиля може бути
сформована складанням окремих гармонік заданої висоти і заданими
спектральними виступами на даній частоті. Альтернативний шлях полягає у

15

тому, щоб форму мовного тракту описати в термінах акустики і штучним

20

шляхом створити набір резонансів. Цей метод синтезу більш економічний
хвильового, тому що потребує значно меншого обсягу пам'яті, але при цьому
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він вимагає більше обчислень, щоб відтворити початковий мовної сигнал.
Даний спосіб дає можливість маніпулювати тими параметрами, які
відповідають за якість мови (значення формант, ширина смуг, частота
основного тону, амплітуда сигналу). Це дає можливість склеювати сигнали,
так що переходи на кордонах абсолютно не помітні. Зміни таких параметрів

ім
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як частота основного тону на протязі всього повідомлення дають можливість
суттєво змінювати інтонацію і тимчасові характеристики повідомлення.
Найбільш популярним методом кодування в пристроях, що використовують

га
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параметричне представлення сигналів, є метод, заснований на формантний
резонансах і метод лінійного передбачення (LPC - linear predictive coding).

ні

Для синтезу використовуються одиниці мови різної довжини: параграфи,
пропозиції, фрази, слова, склади, словосполучення. Чим менше одиниця

ін

синтезу, тим менша їх кількість потрібно для синтезу. При цьому, потрібно

Т.
М

більше обчислень, і виникають труднощі коартикуляції на стиках. Переваги
цього методу: гнучкість, трохи пам'яті для зберігання вихідного матеріалу,
збереження індивідуальних характеристик диктора. Потрібна відповідна

Р.

цифрова техніка і знання моделей мовотворення, при цьому, лінгвістична
структура мови не використовується.
2.2.3. Синтез за правилами
Описані вище методи синтезу орієнтовані на такі мовні одиниці, як
слова, попередньо введені в пристрій з голосу диктора. Даний принцип
17

лежить в основі функціонування синтезаторів з обмеженим словником. У
синтезаторах з необмеженим словником елементами мови є фонеми або
склади, тому в них застосовується метод синтезу за правилами, а не проста
компоновка. Даний метод дуже перспективний, тому що забезпечує роботу з
будь-яким необхідним словником, однак якість мови значно нижче, ніж при

15

використанні методу компонування.

20

При синтезі мови за правилами також використовуються хвильової і

параметричний методи кодування, але вже на рівні складів. Метод
уявлення

вимагає

компромісу

між

якістю
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параметричного

мови

і

можливістю змінювати параметри. Дослідники виявили, що для синтезу мови
високої якості необхідно мати кілька різних вимов одиниці синтезу
(наприклад, складу), що веде до збільшення словника вихідних одиниць без
яких би то не було відомостей про контекстну ситуації, виправдовує той чи

ім
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інший вибір. З цієї причини процес синтезу отримує ще більш абстрактний
характер і переходить від параметричного представлення до розробки набору
правил, за якими обчислюються необхідні параметри на основі вступного

га
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фонетичного опису. Це ввідне уявлення містить саме по собі мало
інформації. Це звичайно імена фонетичних сегментів (наприклад, голосні і
з

знаками

ні

приголосні)

наголосу,

позначеннями

тону і

тимчасових

ін

характеристик. Таким чином, метод синтезу за правилами використовує

Т.
М

малоінформативний опис на вході (менше 100 біт/сек). Цей метод дає повну
свободу моделювання параметрів, але необхідно підкреслити, що правила
моделювання неідеальні. Синтезована мова гірше натуральної, тим не менш,
вона задовольняє тестів з чіткості і зрозумілості. На рівні пропозиції та

Р.

параграфа правила надають необхідну ступінь свободи для створення
плавного мовного потоку.
2.3. Поняття інтонації, її параметри та характеристики
Інтонація становить собою складову частину мови. Вона є одним з
граматичних засобів висловлення думки; які і будь-який елемент мови,
18

інтонація перебуває у тісному зв’язку з дійсністю. Виходячи з положення К.
Маркса про те, що «ні думки, ні мови не становлять самі по собі окремого
царства, що вони тільки прояви дійсного життя», ми вбачаємо і в інтонації
однин з структурних елементів мови.
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Інтонація якнайтісніше пов’язує мовлення з дійсністю і відбиває реакцію
мовця на відповідну мовну ситуацію. Це стосується в першу чергу такого

20

загальновизнаного типу мовлення, як емоційне мовлення. Яке визначається

своєрідним інтонаційним оформленням. Емоційна напруженість мовлення,
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яскравість висловлення виділять його в окремий тип, який ще чекає на своє
ґрунтовне дослідження. Виявлення в мові різних емоцій, відтінків – гніву,
зневаги, іронії, ніжності, докору та ін., а також зміни пов’язані з цим
виявленням форми висловлювання (напр., від крику до шепоту), - становлять
собою певні видозміни тієї загальної форми мовлення, яку ми вважаємо за

ім
ов

основну.

Також розглядаємо емоційно нейтральне мовлення, яке, безумовно, несе

га
л

певну емоційну завантаженість, але ступінь його емоційності настільки
незначний, що дозволяє говорити про відсутність емоції.

ні

Інтонація емоційно нейтрального мовлення дає можливість встановити

ін

певні критерії інтонаційної будови речення як мовної одиниці, як основну

Т.
М

інтонаційну форму мови без тих ознак, які має емоційна мова. Це ґрунтується
на тому положенні, що основні риси інтонаційних ознак емоційно
насиченого мовлення закладено саме в емоційно насиченому мовленні, яке

Р.

становить собою, так би мовити, нульовий рівень емоційного мовлення.
Інтонація, передаючи у мові емоційний, вольовий, логічний характер

висловлювання, його зміст, є разом з тим глибоко формальною мовною
ознакою. З іншого боку, вона характеризується зміною тих чи інших
конкретних показників, які можуть бути встановлені за допомогою
відповідальної експериментальної апаратури, - частоти основного тону,
19

інтенсивності, темпоральних показників, - з другого, її характеристики
настільки рухливі і обумовлені дійсністю (чи ситуацією), що інтонація може
видаватися суто індивідуальною для кожного мовця рисою. Це протиріччя в
характері інтонації створює її єдність, відбиваючи, як і ряд інших мовних
рис, індивідуальне і загальне у мові. Індивідуальні риси інтонування входять

15

як складова частина до загальноприйнятих мовних норм, доки вони не

20

набувають рис, що порушують взаємне розуміння у процесі спілкування і
виходять за межі встановленого мовною практикою узусу.
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Таким чином, інтонація мовлення, яка сприймається слухачем чи
співрозмовником як властива даній мові, що не порушує її можливих
(варіативних) інтонаційних форм і разом з тим робить зрозумілим зміст і
комунікативний характер речення, вважається за нормативну. Це розуміння
нормативності включає до певної міри й індивідуальні риси. Порівняння

ім
ов

інтонаційних форм речення у вимові кількох мовців (дикторів) дозволяє
виявити більш загальні інтонаційні риси, тобто встановити інваріантні

га
л

інтонаційні ознаки.

Інтонація (від лат. Intono - голосно виголошую), сукупність мелодики,
ритму, темпу, інтенсивності, акцентних буд, тембру і інших просодичних

ні

елементів мови. Інтонація організовує мову фонетично, є засобом вираження

ін

різних синтаксичних значень і категорій, а також експресивного і емоційного

Т.
М

забарвлення.

Надсегментні одиниці накладаються на лінійне мовлення не по одному,

а в цілому, формуючи таким чином явище, що дістало назву інтонація,

Р.

одиницею

якої

часто

називають інтонаційну

конструкцію.

Інтонацію

вивчає інтонологія.
Інтонація

надає

мовленню

семантики,

експресії,

модальності,

стилістичного забарвлення тощо. Відповідно виконує такі функції:


комунікативна функція, тобто функція реалізації комунікативних типів

висловлення (розповідні, питальні, спонукальні речення);
20



Функція модальності. Вираження ставлення мовця до того, про що

говориться.


Емоційна функція. Вираження за допомогою мови психічного стану

мовця, а також надання емоційних значень висловлення.
 Видільна

функція. Полягає в інтонаційному виділенні певних частин

15

висловлення, напр., головніших порівняно з другорядними в інформаційному



20

плані.

Конструктивна (конститутивна) функція. Завдяки інтонаційним
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засобам сегментні одиниці мовлення формуються у висловлення.

На думку Н. Плющ, О.Бас-Кононенко, З.Дудник (Плющ Н. та ін. СУЛМ.
Фонетика, 2002), комунікативна функція інтонації є провідною. За метою
висловлювання в українські мові розрізняються такі комунікативні типи
висловлювань, як розповідь, питання, спонукання.

ім
ов

Інтонаційна конструкція розповідного висловлювання має висхідноспадний а бо спадний рух основного тону, що означає завершеність думки.
Разом зі спадом тону спадає і сила і темп вимови.

га
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Інтонаційна конструкція питального речення зазвичай характеризується
висхідним, висхідно-спадним і спадним тоном. Темп вимови питання як

ні

правило вищий за відповідь на нього в розповідній інтонації. Для запитання
відчутними є особливості зміни ЧОТ на початку і в кінці вислову, швидкість

ін

спаду ЧОТ та інтенсивності. Побудова інтонаційної моделі питального типу

Т.
М

речення ускладнюється різними видами запитання: питання про нову
інформацію, питання-перепит, альтернативне питання, риторичне питання.
Інтонаційний контур спонукального речення визначається висхідно-

Р.

спадним, рідше — спадним характером руху ЧОТ. Такий тип речення теж

неоднозначний — може бути наказ, вимога, пропозиція, прохання, порада

тощо.
Фраза

вичленовується

інтонацією

і

паузами.

Інтонація

буває

комунікативна (спрямована на увиразнення змісту висловлювання) й
емоційна (призначена для передавання різних почуттів). Інтонація кожної
21

мови своєрідна. Загальновідомо, як важко, наприклад, вловити висловлений
чужою мовою жарт або іронію чи виразити різні відтінки здивування,
невдоволення, презирства, поваги, довір'я, недовіри тощо, які здебільшого
передаються лише інтонацією. Інтонація є невід'ємною складовою частиною
мови.

15

За допомогою інтонації мовець може передати настрій, виділити

20

важливе в повідомленні, привернути увагу слухача (слухачів) до певної

думки, дати зрозуміти, що висловлювання закінчене або буде продовжене і т.
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д. Інтонаційний малюнок, як і вимова окремих звуків у мовленнєвому потоці,
має свої усталені загальноприйняті норми, порушення яких призводить до
неадекватного

сприйняття

висловлювання.

За

допомогою

інтонації,

неадекватної до змісту, створюється підтекст.

Слід пам'ятати, що дуже швидке мовлення утруднює сприйняття, а

ім
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надто повільна, тягуча мова послаблює увагу слухача. Безпричинне надто
голосне мовлення дратує слухача, а непомірно тиха мова змушує над силу
напружуватися, щоб зрозуміти сказане. Порушення загальноприйнятої норми

га
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втомлює слухача і, отже, справляє на нього негативне враження.
Інтонація української мови включає в себе:

ні

а) підвищення й пониження тону (мелодика мовлення);
б) прискорення й сповільнення вимови (темп мовлення);

ін

в) збільшення

й

зменшення

сили

голосу

(інтенсивність

Т.
М

мовлення);

г) певне

чергування

наголошених

і

ненаголошених

складів

Р.

(ритм мовлення);
ґ) виділення слова у фразі особливим наголосом — фразовим, логічним

та емфатичним.
Фразовий наголос — звукове виділення одного зі слів фрази (переважно
кінцевого). Такий наголос підкреслює завершеність висловлювання й
спонукає слухача до певної реакції. Наприклад, у реченні: «Щоб докладно
обговорити це питання, нам треба зустрітися ще завтра» трохи підсилюється
22

наголошений склад останнього слова, і тим вказується, що речення
закінчене.
Логічний наголос — це виділення важливого для змісту слова
підсиленням і підвищенням його наголошеного складу в тоні. За допомогою
логічного наголосу тому самому реченню можна надати цілу низку різних

15

смислових відтінків. Наприклад, залежно від того, яке слово в реченні: «Я

20

допоможу вам» логічно виділимо, воно матиме різне значення: чи те, що
саме мовець, а не хтось інший допоможе; чи те, що названа дія буде таки
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виконана; чи те, що допомогу буде надано саме цій особі, а не іншій.

Емфатичний наголос — емоційне виділення слова у фразі. В українській
мові він виражається, як правило, подовженням наголошеного голосного й
підвищенням тону. Наприклад, у реченні: «Пливти влітку Дніпром — це ж
чудо-ово!», таким чином емоційно виділено слово «чудово».

ім
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Інтонаційна організація спонукальних фраз в українській і російській
мовах у багатьох рисах є спільною. Специфічна риса інтонації спонукання
української мови – уповільнення вимови кінця фрази. Для російської мови

га
л

таке темпоральне оформлення спонукальних фраз не характерне.
Таким

чином,

найбільша

ймовірність

розвитку

просодичної

ні

інтерференції в українській мові під впливом російської (і навпаки) лежить у

ін

зоні темпоральних ознак. За даними, наведеними у “Типології інтонації

Т.
М

мовлення”, темп мовлення в українській мові повільніший (1, 27), ніж у
російській мові (1), що дає підстави для висновку про відсутність в
українській мові тяжіння до часової компресії і наявність її в російській мові.

Р.

До інтерферуючих ознак, крім щойно розглянутих розрізнювальних

(специфічних) ознак інтонаційних структур основних інтонаційних типів,
відносяться і просодичні ознаки, які розрізняють їх модально-експресивні
варіанти. Але останні, ще чекають на своїх дослідників.
Проблеми фонетичної інтерференції на сегментному і суперсегментному
рівнях актуальні як у цілому для теорії взаємовпливу мовних систем, так і
23

для

розв’язання

питань

прикладної

лінгвістики,

зокрема

методики

викладання рідної та іноземних мов.
Фізичні складові частини інтонації визначаються, як правило, такими
показниками, як частота основного тону (у герцах), інтенсивність звучання (у
децибелах), тривалість або час звучання (у секундах). Усі ці показники

15

сприймаються і вухом слухача, який може відрізнити підвищення або спад

20

тону, вищий чи нижчий тон висловлювання, а також може визначити більшу

чи меншу силу звучання, темп мови. Щодо темпу мовлення, то він тісно
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пов’язаний з психічним типом мовця; відомо, що темп мовлення сангвініків
більший, ніж, наприклад, флегматиків. Темп конкретного висловлення може
бути обумовлений тією чи іншою ситуацією – збуджена, експресивно
насичена мова більш швидка у порівнянні з спокійною мовою того ж мовця.
Незважаючи на те, що усі ці показники сприймаються вухом людини,
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воно нездатне визначити ті тонкі і миттєві зміни, які відбуваються у процесі
мовлення. Так, якщо порівняти діапазон інтенсивності, який може сприймати
людське вухо (приблизно від 10 до 160 децибелів або від 0,0002 до 2000

га
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ньютонів на м2), то мова займає дуже незначну полосу цього діапазону – до
80 – 90 децибелів (голосна мова). Голосовий апарат людини може

ні

утворювати звуки і силою до 120 децибелів, але це рівень максимальної сили

ін

звуку у співців з голосами виключної сили.

Т.
М

Тому при аналізі мови аудиторськими засобами виключається, по-

перше, точне визначення висотного рівня звука, його інтенсивності та
тривалості; по-друге, аудиторський аналіз ґрунтується на суб’єктивних

Р.

оцінках, які, на відміну від об’єктивних показників, не завжди переконливі;
по-третє, на слух можна встановити лише дуже приблизні характеристики
мовлення, оскільки багато звукових явищ мови, наприклад, взаємозамінність
тривалості та інтенсивності , не сприймаються точно на слух.

24

Фізичні компоненти інтонації мовлення мають багато спільного з
музикою. Правда, можливості мовного апарату людини обмежені, а у
мовленні взагалі використовується лише незначна частина людських
голосових даних. Крім того, мелодичні прийоми в інтонації мовлення
різняться від мелодичних прийомів у музиці. В мелодії мовлення, на відміну

15

від музики, кількість мелодичних ступенів та інтервалів обмежена

20

діапазоном людського голосу, слуху і межею людської чутності. Аналогічно
стоїть справа з динамікою і ритмом. Слід мати на увазі можливість
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одержання близько 340 тисяч значень. Однак ці величезні можливості
варіювання в мовленні не використовуються і використовуватись не можуть,
тому що звуковисотність, як і тривалість та інтенсивність кожного звука,
людським вухом точно не фіксується, з точки зору нашого слуху звуки
мовлення переходить з одного ступеня до іншого. Внаслідок цього в мелодії
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мовлення використовується дуже небагато точно фіксованих інтервалів.
Можливості тут дуже обмежені. Фактично до уваги береться лише декілька
різних моментів: глісандо вгору і вниз, висхідний і спадний ходи, малий,
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середній і великий стрибок в обох напрямках. Саме в результаті цього при
340 тисячах можливих значень використовується лиже зовсім незначна їх

ні

кількість.

ін

Справжнє наукове дослідження інтонації зробило великі кроки за

Т.
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допомогою експериментальної фонетики, з застосуванням більш чи менш
досконалих приладів для акустичного вивчення звуків мовлення. Саме
відсутність належної аналізаторської бази не дозволяла вивчати інтонацію
мовлення протягом століть так широко і плідно, як велося дослідження в

Р.

інших галузях мовознавства.
Можна погодитися з таким визначенням завдань у вивченні інтонації,

яке вбачає саме експериментально-фонетичний підхід. Дослідження інтонації
зрештою повинно бути спрямоване на виявлення її сприйманих якостей, її
загальних, інваріантних властивостей. Але оскільки ці властивості з
25

науковою точністю можуть бути встановлені лише на базі вивчення фізичних
властивостей інтонації, остільки перед дослідником стоїть завдання
старанного дослідження варіативних фізичних властивостей інтонації для
виявлення інваріантних властивостей.
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Тут постає питання, наскільки певна інтонація є типовим явищем чи
явищем суто індивідуальним. Ми не заперечуємо, що статичний аналіз
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інтонації певного типу мовлення дозволить з’ясувати схему інтонеми, але ця

сама схема, як кожен математичне середнє, також не буде являти собою ту
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інтонему, яка функціонує у мовленні, а лише її варіант, найбільш вірогідний.
Разом з тим вікова мовна практика виконала ту ж статистичну роботу,
зберігши у мовному вжитку лише певні, точно обмежені інтонаційні схему на
означення, наприклад, розповідного речення. Про це говорили ще вчені, які
спостерігали інтонацію мовлення слуховим методом. Так, дослідник живого

ім
ов

мовлення Ст. Петрідж писав: «З статичної точки зору інтонація речення,
безперечно, не є природним явищем взагалі (включаючи абсолютну
величину інтервалів, темп, силу наголосу і час подовженості), бо сьогодні ми

Інтонація

га
л

вже інтонацію не творимо, а її як готову систему вчимо»
мовлення

як

усталена

система,

якою

мовець

лише

ні

користується, є значно вужчою, ніж взагалі можлива інтонаційна сфера

Т.
М

ін

мовця, або, інакше кажучи, ніж природні дані людини.
Творення нових типів (інтонації. – А. Б.), які стоять поза прийнятою

системою, на сьогодні є мало вірогідним. Деякі утворення відразу зникають,
інші стають часткою мовлення лише тієї особи, яка їх утворила… Звичайно

Р.

чисто індивідуальні відхилення стосуються лише кінця розповідного речення
і не мають ніякої спеціальної функції, наприклад, я ніколи ще не чув, щоб
хтось утворив особливу мелодію з функцією звернення уваги або подібне. Це
пояснюється тим, що коли таке відхилення з’явиться раз, то є багато
можливостей його повторювати і так воно вживається. При цьому діє також
те, що треба мати на увазі мовне оточення: коли б якийсь індивідуум вживав
26

для певної функції – наприклад, для питання, звернення уваги та ін. – інший
тип, ніж той, який вживається, він не досяг би своєї мети – впливу на
слухача, бо його б не розуміли.
Як індивідуальні інтонаційні відхилення Ст. Петржік [5] називає,

15

наприклад, такі, як подовження останнього складу, причому голосний цього
складу спочатку має низький тон, згодом він поступово підноситься, або

20

сильне приглушення кінця речення, з значним подовженням останнього
складу. Такі і подібні відхилення автор спостерігав у окремих мовців; навіть
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члени їх родин не мали таких інтонацій.

Таких прикладів чисто індивідуальної інтонації – із музичного боку
взагалі – ми зустрічаємо дуже мало. І все ж часто пишуть і говорять про те,
що кожна людина має свою власну фразову інтонацію. Але коли помилкове

ім
ов

враження викликане тим, що один має більш багатий арсенал музичних схем,
інший – бідніший, а також тим, що деякі особи частіше вживають
встановлені форми.

га
л

До засобів індивідуального інтонаційного оформлення речення Ст.
Петржік відносить також більшу афектацію мовлення, пов’язану з тим чи

ін

ні

іншим психічним станом мовця та ін.
2.3.1. Інтонація розповідного речення

Т.
М

Загальна характеристика інтонації розповідного речення визначається,

як правило, спадом тону в кінці речення, рухом кривої мелодійної лінії вниз,
«інтонацією крапки». Це позначення розповідного речення дане на відміну

Р.

від інтонації питального і окличного, де кінець речення характеризується
наростанням тону, висхідним рухом мелодії.
Серед основних інтонаційних контурів (ІК), визначених О. А.

Бризгуновою для російської мови, розповідні речення мають 5 типів
інтонаційних конструкцій. Для речення, що складається з однієї синтагми,
27

характерні I і II ІК. Автор визначає їх так: ІК-І – на виявляє завершеність
речення. Центр ІК-І – на наголошеному складі логічного предиката, який
показує ту частину речення, яка висловлює нове в повідомленні. Центр ІК-ІІ
також показує нове в повідомленні, але на відміну від ІК-І протиставляє нове
в повідомленні іншому, що висловлене або що мається на думці в контексті.

15

Як приклади цих інтонаційних контурів автор наводить російські речення

20

Нет (І ІК), Оперу «Евгений Онегин» написал П. И. Чайковский (ІІ ІК).

Третій і четвертий інтонаційні контури властиві некінцевим семантично
ІК) -
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незавершеним синтагмам: Если Вы пойдете пешком, (ІІІ ІК)/ я тоже пойду (І
якщо речення взято з розмовної мови, і ця ж синтагма з ІІІ ІК в

офіційному

мовленні

чи

в

дикторській

вимові

матиме

четвертий

інтонаційний контур. ІК –ІІІ та ІК-IV означають також питальну інтонацію.

ім
ов

IK-V – це інтонація окличного речення.

Основні інтонаційні контури, які О. А. Бризгунова визначає для
російської мови, ґрунтуються на певному русі основного тону, у залежності

га
л

від посилення словесного наголосу, і один і той же тип руху тону в
односинтагменому

реченні

означає

питання,

в

багатосинтагменному

ні

розповідному реченні – семантичну незавершеність некінцевої синтагми.
уявлення про основні

ін

Названі інтонаційні контури можуть дати

Т.
М

різновиди чи типи інтонування речень, але все ж кожний з цих типів може у
свою чергу мати дальшу градацію. Визначення п’яти основних інтонаційних
контурів для російської мови дає лише загальне уявлення про інтонаційну
систему мови. Видається, що інтонаційна система рухоміша і обмеження її

Р.

кількома інтонаційними типами може переслідувати лише педагогічні,
методичні цілі. Те саме стосується й української мови.
2.3.2. Методика інтонографічного аналізу
Одержання цифрових показників, що характеризують акустичну сторону

висловлення, дозволяє встановити об’єктивну картину розподілу таких
28

основних компонентів інтонації, як частота основного тону, час та
інтенсивність.

З

свого

боку,

цифрові

дані,

одержані

внаслідок

інтонографічного аналізу, дозволяють виявити лінгвістичні закономірності,
пов’язані із змістом висловлення, з його комунікативним спрямуванням. В
залежності від фізичних показників (як первинних, так і вторинних)
на

реальному

ґрунті

відтворює

об’єктивну

20

інтонаційних змін висловлення.
2.3.3. Частота основного тону

картину

15

досліджених
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Частота основного тону визначає мелодичний бік висловлення, його
тональний малюнок. Зміни частоти основного тону в одній фразі досить
значні – тон перебуває у постійному русі, він змінюється не лише протягом
одного слова, а й протягом складу і звука. Тому характеризувати загальну

ім
ов

зміну частоти основного тону на матеріалі цілої фрази – це означає робити
певне узагальнення, абстрагуватися від побіжних рис, іноді не визначальних
для загальної характеристики фрази. Так фраза характеризується тонально як

га
л

висхідна, якщо вона має тенденцію до збільшення частоти основного тону
від початкових складів до кінцевих, тобто коли напрям зміни частоти
основного тону іде від менших числових показників до більших (наприклад,

ні

100-150-230 Гц). Дослідник бере до уваги те збільшення (чи відповідно частоти

ін

зменшення)

основного

тону,

яке

дозволяє

вивчити

певні

Т.
М

функціональні риси мовлення. Риси, які характеризують фізіологічний чи
суто фізичний бік мовлення (наприклад, спад кривої частоти основного тону
на приголосних, що пов’язаний з технічними умовами дослідження), чи

Р.

зміни тону, які є спорадичними, випадковими, - такі частотні зміни до

загальної характеристики частоти основного тону у фразі не включаються.
Так, відомо, що питальне речення оформлюється висхідним тональним
малюнком, тобто напрям зміни частоти основного тону у фразі йде по
висхідній. Це особливо видно у фразах з кінцевим наголошеним складом.
Однак навіть на кінцевому наголошеному складі частота основного тону
29

після піка починає спадати (це може відбуватись не лише на кінцевому
приголосному, а й на наголошеному голосному). Якщо ж питальне речення
має кінцевий ненаголошений склад, то цей спад частоти основного тону стає
ще помітнішим. Однак менша частота основного тону на ненаголошених
складах у порівнянні з наголошеними цілком закономірна; вона дозволяє
виділити

наголошений

склад.

Як

відомо,

для

сприйняття

15

мовцеві

20

наголошення важливі не абсолютні, а відносні фізичні показники. Інакше

кажучи, збільшення частоти основного тону на звуці до будь-якої величини
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(наприклад, до 350 Гц) не означає само по собі наголошення, і лише
зіставлення 350 Гц з іншим, переважно меншим за частотою основного тону
звуком дозволяє сприймати даний звук як наголошений. Таким чином, спад
частоти основного тону на після наголошених складах у питальному реченні
має фізичні причини і не впливає на зміну загальної тонально висхідної

ім
ов

тенденції у цьому комунікативному типі речень.

Іншу тональну картину ми спостерігаємо, коли в питальному реченні
наявний дійсно висхідно-спадний напрям зміни частоти основного тону. Це

га
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властиво питальним реченням з питальним словом. Виділяючи питальне
слово, мовець закінчує висловлювання вже на нижчому тональному рівні.

ні

У розповідних речення так само, як і в питальних, встановлюється

ін

загальна тенденція у зміні частоти основного тону. Хоч протягом речення в
частота

Т.
М

цілому

основного

тону

змінюється,

то

збільшуючись,

то

зменшуючись, - все ж вона зберігає певний напрям, який дозволяє визначити
зміни руху частоти основного тону як висхідно-спадні або як рівно-спадні і

Р.

под. характеризуючи зміни руху частоти основного тону у фразі, ми
аналізуємо узагальнену картину тональних змін. Це, з свого боку, дозволяє
зіставляти різні фрази, описуючи їх загальну тональну характеристику.
Іншим показником, важливим для характеристики фрази за частотою
основного тону, є діапазон фрази. У понятті діапазону фрази міститься
максимальна і мінімальна величина частоти основного тону даного
30

висловлення (наприклад, 200-60 Гц), числовий показник відношення більшої
з цих величин до меншої(

) . Діапазон фрази характеризує ту

широту тонального охоплення, яку займає дане висловлювання в загальному
частотному полі мовлення людини. Відповідно до змісту висловлюваного, до

15

емоційного характеру фрази, мовець оперує ширшою чи вужчою тональною
полосою. Крім того, діапазон висловлювання в мовленні несе і значне

20

функціональне навантаження. Завдяки діапазону фрази слухач одержує
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додаткову інформацію.

Говорячи про діапазон фрази, ми порівнюємо його з діапазоном
мовлення диктора, що також встановлюється на підставі об’єктивних даних.
У нашому дослідженні за діапазон мовлення диктора прийнято відстань між
максимальною і мінімальною величиною частоти основного тону спокійного

ім
ов

мовлення даного мовця. На підставі інтонографічного аналізу усіх
розповідних речень встановлюємо максимальне відхилення кривої частоти
основного тону і її мінімальну точку (звичайно 60-70 Гц) (дані про діапазон

га
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мовлення кожного диктора наводиться безпосередньо при розгляді мовних
характеристик дикторів за окремими мовами).

ні

Діапазоном мовлення обрано діапазон розповіді, бо саме такий діапазон

ін

є звичним для мовця, притаманним йому. Діапазон мовлення ми відрізняємо

Т.
М

від діапазону голосу, який, безперечно, більший від діапазону мовлення.
Однак відомо, що використання високої тональності (тобто розширення
діапазону

мовлення)

викликається

переважно

екстралінгвістичними

чинниками – потребою за допомогою голосу подолати велику відстань або

Р.

шум, сенсорні перешкоди (глухоту, крик) або потребою виявити сильні
емоції. При лінгвістичному аналізі інтонації мовлення такі вияви лежатимуть
поза полем нашої уваги.
Показовим для лінгвістичного дослідження є відносний діапазон фрази.

Відносний діапазон фрази має характеризувати дане висловлення щодо його
31

місця в діапазон мовлення. Встановлюючи діапазон мовлення даного диктора
на підставі розповіді, ми апріорно виходимо з того, що відносний діапазон
кожного розповідного речення не може бути більше 1. Оскільки відносний
діапазон конкретної розповідної фрази вираховується відношенням діапазону
мовлення до діапазону даної фрази, то він становитиме 1 (максимальний для
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даного комунікативного типу діапазон) або буде менше 1. Разом з тим для
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характеристики одного комунікативного типу мовлення і його видів
простежується певна залежність між відносними діапазонами фрази, оскільки
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вони характеризують дане речення, незважаючи на такі, до певної міри,
індивідуальні ознаки, як діапазон мовлення одного мовця. для зіставлення
даних різних мовців і встановлення об’єктивних ознак фрази відносний
діапазон

є показовим

фактом, що

характеризує залежність даного

висловлення саме від його тонального оформлення і дозволяє виключити такі
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чинники, як індивідуальні особливості мовця або суто конкретні показники
частоти основного тону даної фрази.

Щодо місця максимальної частоти основного тону, то дослідника воно

га
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цікавить і у зв’язку з даними слухового аналізу. Ці акустичні характеристики
не завжди збігаються із даними слухового сприйняття аудиторів. Визначення

ні

максимального піка частоти основного тону у даному висловленні,

ін

безумовно, важливе при аналізі мелодичної характеристики речення в

Т.
М

цілому. Максимальна частота основного тону тісно пов’язана з семантичним
центром фрази.
Частота основного тону початку фрази має свої відмінності. Цей

Р.

показник не є сталим для даного виду мовлення. Як правило, частота
основного тону початку фрази вища від частоти основного тону кінця, коли
голос мовця (як це має місце у розповідних реченнях) звучить на
найнижчому рівні, спускаючись до мінімальної величини частоти основного
тону. Початок фрази тонально може мати різні характеристики в залежності
від його наголошеності чи ненаголошеності. Ненаголошені склади початку
32

фрази вимовляються на середньому для даного мовця тональному рівні. За їх
частотою основного тону встановлюється середній частотний рівень
мовлення

диктора.

Наголошені

початкові

склади

характеризуються

збільшенням частоти основного тону порівняно з ненаголошеними.

15

Важливим показником при характеристиці мелодики висловлення є

(наприклад, 180-120 Гц), так і у відносних величинах (
речення,

комунікативного
абсолютних

яке

має

спрямування

величинах.

особливе

значення

). Інтонаційне

для
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завершення

20

інтервал кінця речення. Інтервал визначається як в абсолютних величинах

висловлення,

Виходячи

з

цього

є

показовим

вираження

і

у своїх

тональна характеристика

наголошених складів кінця висловлення є функціонально значущою
(наприклад, для розрізнення розповіді, питання, спонукання), а частота

ім
ов

основного тону після наголошених складів має тенденцію наближатися до
мінімального тонального рівня диктора.

Зміна частоти основного тону в кінцевій частині фрази визначається

га
л

нами як тональна характеристика після наголошеного складу чи складів,
тобто тих складів, що йдуть за останнім наголошеним складом. Зміни

ні

частоти основного тону на останньому наголошеному складі (чи складах) ми

ін

не включаємо до загальної схеми акустичного аналізу речення. Лише в тому
коли

речення

закінчується

наголошеним

складом,

частота

Т.
М

випадку,

основного тону цього складу із певним застереженням, розглядається як
тональна характеристика кінця речення.

Р.

Інтервал кінця речення є, переважно, функціонально вагомим. Однак

цей інтервал може виражати і суто фізіологічний бік мовлення. Висловлення
завершеної думки, незалежно від її комунікативного типу і виду,
закінчується припиненням артикуляторної діяльності мовного апарату. З
наближенням до стану спокою, властивого мовним органам під час паузи,

33

відбувається і перехід до умовно нульових характеристик акустичного
сигналу.
Таким чином, при загальному акустичному аналізі фрази ми визначаємо
напрям зміни частоти основного тону, абсолютний і відносний діапазон даної

15

фрази, місце максимальної частоти основного тону, а також середню частоту
основного тону першого складу та кінцевий інтервал. Ці акустичні дані

20

дозволять досить повно характеризувати загальні та специфічні риси
інтонаційної структури фрази того чи іншого комунікативного спрямування.
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2.3.4. Час звучання фрази

Для аналізу акустичної структури інтонації з погляду її часових
характеристик до уваги беруться три моменти: абсолютний і відносний час
звучання фрази і середній час звучання складу.

ім
ов

Час звучання фрази залежить, перш за все, від кількості складів у
висловленні; крім того, на час звучання фрази безпосередньо впливає стиль

га
л

мовлення.

На час звучання фрази безпосередньо впливає і власний темп мовлення

ні

диктора. Якщо для мовця властивий пришвидшений темп мовлення, то й час

ін

вимови даної фрази у нього буде меншим, ніж у іншого мовця. Для
врахування цієї індивідуальної особливості мовця вираховується середній

Т.
М

темп його мовлення і, відповідно, відносний час звучання фрази.
Якщо відомо, що один диктор має більший середній темп, ніж інший, а

Р.

дана фраза вимовлена ним повільніше, ніж другого диктора, то цей факт
викликається мовностилістичними або емоційними причинами. Показником
є також виявлення відмінності в тривалості фраз на матеріалі одного диктора.
Для порівняння характеристики темпу вимови фрази ми встановлюємо

середній час звучання складу (відношення загального часу, звучання фариз
до кількості складів у фразі). Порівняння середнього часу звучання складу
34

даної фрази з темпом мовлення диктора дозволяє встановити, пришвидшено
чи уповільнено вимовлено дану фразу. Цей показник є відносним часом
звучання фрази. Наприклад, якщо уся фраза звучить 2230 мс, а один склад в
середньому – 202,7 мс, то при темпі мовлення цього диктора 212 мс
відносний час звучання фрази становитиме 0,95 (202,7/212 мс). Показник 0,95

15

свідчить про те, що дана фраза вимовлена диктором у дещо пришвидшеному

20

темпі, бо 0,95<1, а 1 дорівнює середньому темпу мовлення диктора.

Порівнюючи відносний результат звучання фрази у вимові різних дикторів,
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ми можемо обґрунтовано твердити про темпоральну характеристику фразу,
пов’язуючи її інтонаційне вираження із смисловим та інформативним
завданням.

Речення, що мають синтагматичне членування, аналізуються у зв’язку з
тривалістю паузи. Поряд з абсолютним часом паузи встановлюється відносна

ім
ов

тривалість паузи у фразі. Так, якщо пауза триває, наприклад, 260 мс, а
середній час звучання складу триває трохи більше часу вимови одного

га
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складу (точніше – 1,11). Цей показник є відносною тривалістю паузи у фразі.
Однак для визначення тривалості паузи по відношенню до середнього
темпу диктора ми беремо до уваги абсолютну тривалість паузи (260 мс) і

ні

середній темп диктора (212 мс) – 260 мс : 212 мс = 1,22. Число 1,22 є

ін

відносною величиною, що характеризує відношення тривалості паузи до

Т.
М

темпу мовлення даного диктора. Цей показник також має функціональне
значення при вирішенні питання про характеристику синтагматичного

Р.

членування речення того чи іншого комунікативного типу.
2.3.5. Інтенсивність фрази
Аналіз інтенсивності звучання належить до тих фізичних характеристик,

дослідження яких в галузі інтонаційного оформлення мовлення вивчено
недостатньо. Значення амплітуди інтенсивності мовлення визначаються в
експериментальних

дослідженнях

переважно

за

максимальними

і
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мінімальними точками, тобто до уваги береться перш за все діапазон
інтенсивності (6,83). Зміни інтенсивності відбуваються у межах від 0 до - ∞
дБ. За 0 дБ прийнято звуковий сигнал, що має на виході напругу 3 В.
У лінгвістичних дослідження з інтонації зміни інтенсивності виражають

15

через мм. В наведеному матеріалі залежність між вираженням інтенсивності
у децибелах і міліметрах така: від 1 до 3 мм - ∞; 3,5 мм – 20 дБ; 4 мм – 19 дБ;

20

4,5 мм – 18 дБ; 5 мм – 17 дБ; 6 мм – 16 дБ; 7 мм – 15 дБ; 8 мм – 14 дБ; 10 мм –
13 дБ; 14 мм – 12 дБ; 19 мм – 11 дБ; 21 мм – 10 дБ; 23 мм – 9 дБ. [2]
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При аналізі інтенсивності фраз зупиняються на таких показниках, як
величина максимальної амплітуди інтенсивності, місце її у фразі, середня
величина амплітуди інтенсивності у фразі в цілому. Останнє означає, що за
максимумами амплітуди інтенсивності складів у реченні встановлюється
цілому.

ім
ов

середній показник, що характеризує інтенсивність даного висловлення в
Крім того, зіставлення середньої і максимальної амплітуд

інтенсивності у фразі дозволяє говорити про той чи інший ступінь

га
л

виділенності слова (складу) за інтенсивністю. Наприклад, максимальна
амплітуда інтенсивності однієї фрази становить 20 мм, іншої 24 мм. Ці

ін

слова.

ні

абсолютні величини свідчать про майже однакове за інтенсивністю виділення

Т.
М

Однак, якщо у першій фразі серденя амплітуда інтенсивності дорівнює
11,4 мм, то у другій – 1,25 мм. Звідси випливає, що 20 мм при середніх даних
11,4 мм становить значно менше, ніж 24 мм при середній амплітуді 1,25 мм,
тобто виділення слова (складу) за інтенсивністю у другій фразі в 11 разів

Р.

більше, ніж у першій. Порівняння абсолютних даних інтенсивності з
співвідносними величинами середньої амплітуди інтенсивності у наведених
фразах переконує нас в різній питомій вазі абсолютних показників
максимальної амплітуди інтенсивності фрази.

36

Таким чином, названі показники досить повно характеризують
висловлення за частотою основного тону, темпоральними характеристиками
та інтенсивністю.
Аналіз акустичного боку інтонації фрази передбачає також докладний

15

розгляд центрального у смисловому відношенні слова, яке визначають
аудитори. Як і при аналізі інтонації у фразі в цілому, визначаються зміни

20

частоти основного тону, часові показники і амплітуда інтенсивності у даному
після наголошені склади).
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слові. Слово аналізується за складами (наголошений, перед наголошені і

Простежується і зміна частоти основного тону у складі. Зміни частоти
основного тону на приголосному в значній мірі обумовлені характером
самого приголосного. Крім змін частоти основного тону на голосному, у

ім
ов

кожному складі семантично виділеного у фразі слова встановлюється
інтервал між голосними в складах (у відносних одиницях). Інтервал
визначається як позитивний, коли між попереднім і наступним складом

га
л

відбувається збільшення частоти основного тону (наприклад, 100 – 130 Гц,
інтервал становить 1,3) або як негативний – при спадному русі частоти
основного тону (наприклад, 130 -100 Гц, інтервал – 1,3). Інтервали частоти

ні

основного тону між складами дозволяють дослідникові оцінювати характер

ін

тональних змін на межі складів, характер переходу основної частини одного

Т.
М

складу до другого.

Для кожного голосного виділеного складу, визначається також відносна

частота основного тону, тобто відношення частого максимуму даного складу

Р.

до максимуму у фразі. Цей показник характеризує частотний рівень даного
складу щодо максимального для даної фрази частотного рівня. Наприклад,
якщо відомо, що відносна частота основного тону перед наголошеного
складу виділеного слова дорівнює 0,8, то це означає, що цей склад (і його
голосний як найбільш тональна частина), по-перше, не є найбільшим за

частотою основного тону у фразі (він не дорівнює 1), по-друге, він лежить на
37

рівні 0,8 частотного діапазону фрази. Виведення відносних показників
частоти основного тону забезпечує надійність порівняння частотного рівня
складів одного слова між собою.
Важливим є ще один показник частотної характеристики виділеного

15

слова – швидкість піднесення або спаду частоти основного тону. Він
встановлюється на підставі даних інтонографічного графіка, за яким

20

підраховується час, коли відбувається певна тональна зміна, і відношення

різниці у частоті основного тону за цей час до часу змін і є показником
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швидкості піднесення чи спаду тону. Так, якщо частота основного тону за 60
мс збільшилася за 100 до 190 Гц, то швидкість піднесення частоти основного
тону становитиме +1,5 (тобто

).

2.3.6. Мелодика

ім
ов

У комплексі просодичних компонентів мелодика грає провідну роль. Це
пояснюється тим, що в нетональних мовах ознака більшої чи меншої висоти

га
л

звуку практично не використовується для протиставлення сегментних
одиниць – фонем – і для розрізнення звукових оболонок морфем і слів.
Універсальність висотного компонента інтонації виявляється і в тому, що

ні

мелодика використовується як найважливіший інтонаційне засіб у самих

ін

різних мовах, і в тому, що в межах однієї мови мелодика обслуговує різні

Т.
М

функції інтонації. Цьому сприяє не тільки мала ступінь зайнятості мелодики

на сегментному рівні, а й багатство вміщених в цьому компоненті інтонації

Р.

розпізнавальних можливостей.
Артикуляційною основою відмінностей звуків по висоті, які в фонетиці

часто називають мелодійними, є різна швидкість коливання голосових
зв’язок. Згідно сучасним теоріям голосоутворення голосові складки, що
знаходяться в гортані, або зв'язки, виступають в якості модулятора
створюваного легкими повітряного потоку. Частота коливань, зв'язок
залежить від ряду артикуляційних параметрів, найважливіші з яких –
38

швидкість потоку повітря через голосову щілину, обумовлена, в свою чергу,
величиною підз’язкового тиску повітря і співвідношенням підзв'язкового і
надзв’язкового тисків; ступінь натягу і пружності голосових зв'язок; маса
вібруючої

частини

зв'язок; ширина

голосової

щілини. І

величина

підзв'язкового тиску, і ступінь натягу зв'язок регулюються центральною
визнається

автоколивальним

процесом. Механізм

регулювання

20

зв'язок

15

нервовою системою, сам же процес періодичного змикання і розмикання

частоти коливань голосових зв'язок, досить докладно вивчений завдяки
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сучасним методам дослідження, дуже складний. У ньому бере участь велика
кількість м'язів, що змінюють положення гортані і натяг зв'язок і регулюючих
підзв'язковий тиск. Для розуміння особливостей структури мелодійного
контуру висловлювання дуже важлива гіпотеза, яка, правда, поділяється не
всіма дослідниками, про відносну незалежність механізмів, регулюючих

ім
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частоту коливань зв’язок. Зокрема, припускаючи, що «акценти і термінальні
тони пов'язані з дією малоінерційних механізмів (регулювання стану
голосової м'язи, положення перстне-щитовидного зчленування і стиск

га
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гортані), а зміна загального висотного рівня зумовлено дією досить
інерційного механізму, наприклад вертикальним положенням гортані або/і

ні

загальним впливом підзв'язкового тиску».

ін

Акустично мелодійні характеристики мовлення співвідносяться частоті,
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що змінюється в часі, найнижчою складовою в спектрі звуку – частотою
основного тону. Частота основного тону є величиною, зворотною періоду
коливань. У мовних звуках повний період коливання відповідає повному

циклу роботи голосових зв'язок. За одиницю зміни частоти коливання

Р.

прийнятий герц, рівний одному коливанню за секунду. У промові частота
основного тону голосних і приголосних змінюється в досить значних межах
від 50 Гц (низький тон низького чоловічого голосу) до 340 Гц (високий тон
високого жіночого або дитячого голосу).
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Трохи більше діапазон змін частоти основного тону голосу при
співі. Типові середні значення частоти основного тону в мові, визначені на
групі людей, що говорять, складають 120 Гц для чоловіків, 223 Гц для жінок і
264 Гц для дітей.

15

Особливістю мови є постійна зміна частоти основного тону під час
говоріння. Монотонне, на одній ноті, проголошення нехарактерно для
захворювання. Зміна

частоти

основного

тону

у

20

нормального мовлення і іноді може служити ознакою психічного
часі

має

складну
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структуру. Сусідні періоди основного тону, як правило, відрізняються за
величиною один від одного, і ці зміни частоти основного тону в часі
передають різну інформацію. В по-періодному градієнті зміни частоти
основного тону в часі, побудовано з достатньою точністю, спостерігаються
постійні швидкі і порівняно невеликі по діапазону коливання значень

ім
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параметра на фоні більш повільного і плавного його зміни. Ці флуктуації
визначають жвавість людського голосу, і відсутність їх в деяких системах
синтезу мови вважається однією з причин «механічного» звучання такої

га
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промови. Крім того, в певних місцях мовного ланцюга спостерігаються
короткочасні, але значні за величиною відхилення від кривої частоти

ні

основного тону, що змінюється по певному закону. Ці збурення, або

ін

пертурбації, пов'язані зазвичай з ділянками різких формантних переходів на

Т.
М

кордонах звуків (на відміну від флуктуації, які зачіпають і квазістаціонарні
ділянки звуків) і певною мірою відображають сегментний склад відрізка
мови, на якому реалізується той чи інший інтонаційний малюнок. Такі,
наприклад, різкі підскоки частоти основного тону на початку голосних після

Р.

глухих проривних приголосних або значні коливання його на протязі
тремтячої

сонанти,

обумовлені

різкою

зміною

в

співвідношенні

підзв'язкового і надзв’язкового тисків. Нарешті, третя і найбільш важлива
для інтонації складова контуру частоти основного тону це – великі і плавні
зміни (підйоми, падіння і складніші конфігурації), що реалізуються в межах
40

складів, слів і синтагм. Саме стосовно даної складової контуру частоти
основного тону можна говорити про мелодику, тільки ці тональні зміни
сприймаються

як

мелодійні

і

передають

інтонаційну

інформацію.

На конкретні значення частоти основного тону, що спостерігаються на
протязі висловлювання, впливає ряд факторів, і лише частина їх має пряме

15

відношення до інтонації (див., наприклад: Кодзасов, 1968 [3] ). Абсолютні

20

значення частоти основного тону залежать насамперед від індивідуальної

висоти голосу мовця. Голоси чоловіків, які мають голосові зв'язки більшої
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довжини, в середньому нижче жіночих голосів. Проте абсолютно очевидно,
що цей факт не має лінгвістичного значення, оскільки в інтонації важливі
лише відносні показники.

До числа неінтонаційних можна віднести і деякі ситуативні чинники,
наприклад загальне підвищення частоти основного тону (одночасно зі

ім
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збільшенням рівня інтенсивності) при збудженні і емоційному напруженні.
Діапазон тональних змін і характер мелодичного малюнка відображають
індивідуальні особливості мови мовця, а також його емоційний і психічний

га
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стан.

У порівнянні з цими значними, що зачіпають лише абсолютні значення

ні

параметра впливами, вплив на контур частоти основного тону особливостей

ін

сегментного складу висловлювання видається більш слабким. Однак воно не

Т.
М

усувається простим зверненням до відносних показників і у випадку
детального вимірювання частоти основного тону може призводити до
неправильної інтерпретації результатів. Так, згадувані вище сегментно

Р.

обумовлені підскоки частоти основного тону після глухих проривних
приголосних або при так званому твердому приступі голосного іноді
помилково

інтерпретуються

як

інтонаційно

значуще

підвищення

тону. Вплив приголосних, що оточують голосні, на частоту основного тону
останніх проявляється в тому, що голосні виявляють в середньому дещо
вищу частоту в позиції після глухих і менш високу – після дзвінких
41

приголосних (Lehiste, Peterson, 1961).[4] До області сегментних флуктуацій
відноситься також деяке зниження частоти основного гону на дзвінких
приголосних, обумовлене зміною відношення підзв'язкового і надзв’язкового
тиску. Нарешті, існують дані про так звану власну (інтегральну) частоту
основного тону голосних: при інших рівних флуктаціях голосні високого

15

піднесення мають більш високу частоту, ніж голосні нижчого підйому,

20

причому відмінність по даним деяких експериментів доходить до 20
Гц. Пояснення цьому феномену знаходиться в особливостях артикуляції
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голосних, зокрема в системі гортані та пов'язане з ним збільшення натягу
голосових зв'язок, що спостерігається при проголошенні голосних верхнього
підйому.

Різна частота основного тону мовних звуків сприймається людиною як
різна їх висота. Однак між об’єктивною характеристикою – частотою

ім
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коливання - і суб'єктивною – висотою тону – існують складні відносини.
Підвищення висоти звуку залежить не тільки від частоти його основного
тону, але і в якійсь мірі від інших його характеристик – інтенсивності,

га
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тривалості і тембру (спектру). Частота звуку вимірюється в особливих
одиницях – мелах. Однак, так як в діапазоні мовних значень основного тону

ні

шкала мелов співпадає зі шкалою герц, в практичних фонетичних

ін

досліджень висота основного тону вимірюється в герцах. Чутливість слуху

Т.
М

до відмінностей по висоті основного тону дуже велика, але неоднакова для
різних значень частоти основного тону. Для звуків, відповідних чоловічому
голосу, диференціальний поріг по частоті становить 0,3-0,5% від частоти
основного тону (Фланаган, 1968, с. 280).[5] Аналогічні дані отримав Д.

Р.

Клаттен (диференціальний поріг дорівнює 0,3 Гц на частоті 120 Гц). З
підвищенням частоти величина порога розрізнення зростає. Деякі автори
наводять більш високі значення порога розрізнення звуків по висоті –
близько 5 Гц і вище. В фонетичних дослідженнях часто користуються так
званим «напівтоновим порогом», приймаючи, що в зв'язаному мовленні
42

півтон є найменшим сприйманим частотним інтервалом (Блохіна, Потапова,
1977 , с. 8) [6]. Ця величина підходить до експериментів А. Ісаченко і Х.
Й. Шедліха з промовою (Isacenko, Schadlich, 1963, 1966 [7, 8]). Однак слід
зазначити, що умови проведення цих експериментів не могли забезпечити
досить точних результатів, і отримані дані про сприйняття тональних змін в

15

зв'язного мовлення змушують вважати цю величину дещо завищеною.

20

Характерна для промови картина зміні частоти основного тону,
звільнена від сегментних і позиційних впливів, яку будемо називати
контуром,

має

складну

структуру. Згідно

з

останніми

,К
іВ
РА

мелодійним

дослідженнями, в ній можуть бути виділені основна, або базисна, складова,
що характеризує мовну одиницю (синтагму або висловлювання) в цілому, і
мелодійні конфігурації, що відповідають складовим мовної одиниці
елементам словам, наприклад, Cohen, Hart, 1967 [9]; Ohman, Lindqvist, 1966

ім
ов

[10]; Collier, 1974 [11]). Особливо виділяється конфігурація, що збігається з
останнім знаменним словом (термінальний тон) і з найбільш важливим за
змістом і найбільш виділеним фонетично словом (інтонаційний центр).

га
л

Детальніше структура мелодійного контуру буде розглядатися у II розділі
книги [12].

ні

Для характеристики мелодійного контуру використовується кілька

ін

вимірів, або параметрів, контура та окремих його ділянок. Найважливіші з

Т.
М

них – напрям, форма, інтервал, діапазон, реєстр (або тональний рівень),
швидкість і зміна мелодії. З кожною з цих характеристик мелодійного
контуру можуть бути зіставлені певні інтонаційні значення. Таким чином,
можна говорити про функціональну навантаженні ознак мелодійного

Р.

контуру.
З напрямом зміни висоти тону в контурі в цілому або в межах

термінального тону або ядра асоціюється насамперед протиставлення за
метою

висловлювання. На

матеріалі

різних

мов

продемонстровано
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використання висхідного, низхідного, висхідно-спадного та інших тонів для
оформлення окремих комунікативних типів висловлювань.
Поряд із загальним напрямом мелодики як розрізняльного засобу
виступає і форма тонального руху (наприклад, підйом може реалізуватися як

15

опукла і як увігнута крива), і, що особливо важливо, розподіл загального
мелодичного малюнка по складах сегментної основи висловлювання. Так, у

20

російській мові розрізняються підйом з високим і підйом з низьким

положенням ударного складу (третя і четверта інтонаційні конструкції (ІК-3,
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ІК-4) за класифікацією Е. А. Бризгуновой (1969) [13]), що оформляють,
наприклад, різні типи питань: «Він приїде? – Так. – А Ваня?».

При схожості загального напрямку і форми відмінність може полягати в
інтервалі, або величиною підйому чи падіння тону. Так, деякі різновиди

ім
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інтонації незавершеності в російській мові відрізняються від інтонації
питання тільки меншим інтервалом підйому тону в ударному складі. Термін
«інтервал» зазвичай використовується для окремих ділянок контуру. Кажуть
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про ту чи іншу величиною інтервалу в складі або між складами. При цьому
визначається відношення між найбільш вищою і найбільш низькою точками

ні

мелодійної кривої на даній ділянці (в півтонах або у відсотках).

ін

Для характеристики величини зміни тону на великому відрізку,

Т.
М

наприклад в межах синтагми, використовують поняття діапазону частотних
змін. Різниця діапазонів є одним з ознак різного ступеня важливості
синтагми (наприклад, для вступних конструкцій характерний відносно
вузький

частотний діапазон), а також різної ступеня

їх

емоційної

Р.

насиченості (збільшенням мелодійного діапазону відрізняються окличні
речення).
Рівень, або регістр, в якому реалізується мелодичний малюнок, також
може виступати в якості розрізняльної ознаки. Так, при описі французької
інтонації

виділяють

низьку

і

високу

вставки. В

англійській

мові,
44

протиставлення високого і низького підйомів реалізується через відмінність
у загальному рівні і водночас у величині інтервалу.
Та чи інша швидкість зміни тону обумовлює крутизну або пологість
конфігурації, створюючи додаткові відмінності форм. Наприклад, відмінною

15

рисою російського загального питання є різке і швидке підвищення тону, що
реалізуються в межах ударного складу предиката питання; в інших типах
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висхідній мелодики підвищення буває більш плавним і розтягується на
послідовність післяударних складів. Нарешті, різна ступінь мінливості, або
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варіативності, мелодики особливо яскраво проявляється при зверненні до
емоційного аспекту інтонації. При вираженні деяких емоцій мелодичний
контур відрізняється складністю і мінливістю, зрізаністю (порівняйте,
наприклад, ласкавий тон прохання і сухий тон наказу).
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Розрізняльні можливості окремих параметрів мелодійного контуру
яскраво проявляються при описі інтонаційного своєрідності висловлювань
різних мов. Наприклад, нейтральна закінчена оповідальна пропозиція в
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російській мові оформляється зазвичай простим зниженням тону. Для
німецької мови в цьому випадку характерний висхідно-спадний тон
(відмінність форм при схожості загального напрямку). Загалом питанні в

ні

російській мові ударний склад відзначений крутим і високим підйомом тону,

ін

у німецькому ж при низькому положенні ударного складу зазначається
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плавний підйом тону на післяударних складах (різне розподіл мелодійного

Р.

малюнка по складах і різна швидкість тонального руху).

Віднесення

2.3.7. Просодичний тембр
тембру,

тобто

якості

звуку,

що

визначається

співвідношенням його спектральних складових, до числа компонентів
інтонації нерідко викликає заперечення. Будучи одним з основних ознак
звуку, тембр,або спектр,обслуговує переважно сегментну сторону мови.
Більшість дослідників обходиться взагалі без аналізу спектральних
45

характеристик або обмежуються самими загальними зауваженнями про
значення тембру для емоційно забарвленої мови, посилаючись на не
розробленість даного питання. Проте існує область вивчення усної мови, в
якій тембральній забарвленості надається винятково велике значення.
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Це дослідження по сценічної та публічної промови в основному другої
половини XIX – початку XX ст., котрі, як правило, не враховуються в
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сучасному мововеденні. Порівняно малу дослідженість тембрального

забарвлення мови можна пояснити тим, що для мови нейтральної в
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емоційному відношенні, яка до цих пір була предметом експериментального
дослідження, тембральне забарвлення не є вирішальним. Відмінності за
тембром не беруть участь у передачі основних комунікативних функцій
інтонації і виявляються лише при вираженні окремих конкретних емоцій
(презирства, гніву, глузування і т. д.) і, особливо, в загальному емоційному
далеко не безспірне.

ім
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забарвленні мови, віднесення якого до лінгвістичних функцій інтонації
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Відділення просодичного тембру, який тільки і може бути предметом
інтонаційного дослідження, від варіюють в широких межах спектральних
характеристик окремих звуків мови представляється важким завданням. Вона

ні

ускладнюється необхідністю розмежовувати емоційно зумовлені особливості

ін

спектра і особливості так званої «якості голосу» (жорсткий, м'який, хрипкий і

Т.
М

т. п.) - моменту індивідуально і часткова ситуативно обумовленого. Звичайна
експериментальна методика полягає в спектрографічному дослідженні
висловлювань одного й того ж сегментного складу, виголошених з різними

Р.

емоціями з метою розшарування звуку інформації, що міститься в спектрі
звуку, на сегментну і суперсегментну. Незважаючи на досить велику
кількість

експериментальних

досліджень

просодичного

тембру,

про

акустичні кореляти цього компонента емоційної інтонації відомо ще
мало. Імовірно відмінність у загальному тембральному забарвленні пов'язано
з верхніми формантами мовного спектру (Зиндер, 1979, с. 278) [14]. Певну
46

роль відіграють в ній ширина формантних смуг, зміщення в певних межах
нижніх формант, ступінь зашумленості спектра та ін.
Дещо більше відомо про артикуляційну сторону явища. Ще в старих,
заснованих на слуховому аналізі, роботах загальні тембральні особливості

15

мови описувалися як забарвлення на той чи інший звук мови. Характерно в
цьому відношенні застереження акторам, яке робить у своїй книзі «Виразне

20

слово» С. Волконський: «Остерігайтеся давати вашої мови "наліт" однієї
якої-небудь приголосної.
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Л. К.Цеплітіс призводить приблизний перелік суперсегментних тембрів,
описуваних через вказівку на частини мовного апарату, що активізуються
(тимчасові домінанти тембру):
вираження ніжності,

гіпер лабіалізований, характерний для

лабіалізованного (злість, гнів), передньооральний

ім
ов

(іронія), ларінгальний (біль , страждання) та ін. (Цеплітіс, 1974,

с.147

[15]). С. В. Кодзасов і О. Ф. Крівнова у статті, присвяченій розгляду
фонетичних

можливостей

гортані,

аналізує

поряд

з

тональними

га
л

(мелодійними) характеристиками і характеристики фонаційні, що визначають
тип і якість голосу. Останні є, на їхню думку, типовими середовищами
вираження емоцій у всіх мовах. На основі невеликого експерименту –

ні

спостереження над проголошенням якісних прикметників зі значенням

ін

емоційної оцінки людини – автори цієї статті дають характеристику деяких

Т.
М

експресивних просодем, зазначаючи, зокрема, що «позитивні емоції пов'язані
зазвичай з підвищенням регістру, негативні – з пониженням; висока ступінь
позитивної емоціі (любов) реалізується високим придихальним голосом,

Р.

високий ступінь негативної емоції (ненависть) низьким, зашумленим,
тремтячим; для "урочистого" почуття характер низький висхідний тремтячий
голос,

горе

символізується

низхідним

м'яким

голосом»

(Кодзасов,

Крівнова, 1977, с. 209 [16]).
Таким чином, вивчення емоційної промови дає багатий матеріал для
опису та класифікації тембрів і виражаються ними значень, а тісний зв'язок
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тембральних особливостей такими безсумнівно інтонаційними засобами, як
мелодика (регістр, діапазон, напрямок, швидкість зміни частоти основного
тону), тривалість , інтенсивність, паузація, підтверджують правомірність
віднесення

тембру

до

числа

компонентів

інтонації. Переконання

в

незначущості тембральних характеристик для нейтральною в емоційному

15

відношенні мови ґрунтується не на експериментальних даних, а на

20

загальному враженні від тембрально однорідності досить специфічного
матеріалу – переважно читання ізольованих фраз, уривків тексту описового
наукового

характеру. Звернення

до

спонтанної

мови

доводить
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або

різноманітність тембральному забарвленню і певну умовність розмежування
емоційного й неемоційно в мовленні. Безумовно, для деяких функцій
інтонації поняття тембру надлишкове. Тембр не бере участь в організації та
членуванні мовного потоку і вираженні зв'язку між інтонаційними

ім
ов

одиницями. Не використовуються тембральні відмінності і при вираженні
інтонацією смислових відносин між елементами інтонаційних одиниць.
М. М. Галеева не

виявила спектральних особливостей при виділені

слова

га
л

логічним наголосом, нейтральним в емоційному відношенні (Галеева, 1967
[17]).

ні

Однак щодо відносно так званого емфатичного наголосу сказати це з

ін

упевненістю вже не можна. Введення емфази призводить до тембрових

Т.
М

контрастів при оформленні комунікативних типів висловлювань. Так,
нейтральний
повідомлення,

питання
однак

не

відрізняєте

питання,

за

забарвлене

тембром
сильним

від

нейтрального

подивом,

може

характеризуватися не тільки більш високим регістром, а й специфічним

Р.

тембром. Особливо виразні тембральні відмінності в деяких типах окличних
речень. Так, за класифікацією Е. А. Бризгунової, ІК-5 оформляє окличнооціночні пропозиції, які виражають високий ступінь як позитивної, так і
негативної ознаки (порівняйте: Який прекрасний голос! - Який жахливий
голос !), В разі достатньо емоційного виголошення при схожості загального
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мелодичного малюнка цілком ймовірно відмінність їх за тембром.
Характерно, що розпізнавальний ознака ІК-7 – конструкції явно емоційної –
полягає в змичці голосових зв'язок (акустично-різкий обрив звучання
голосного), тобто є ознакою фонаційним, а не власне мелодійним.

15

Таким чином, наявні дані дозволяють включить просодичний тембр в
число компонентів інтонації, і над сподіватися, що подальші дослідження

20

дозволять уточнить артикуляційні й акустичні кореляти тембральних ознак,
таких важливих для різноманітної в емоційному від носінні усної мови.
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2.3.8. Інтонаційний контур спонтанного висловлення
Загальний контур спонтанного висловлення має, як привило, складну
будову: він утворюється з інтонаційних блоків – контурів синтагм, які
охоплюють більші чи менші текстові уривки. Внаслідок такої побудови

ім
ов

інтонація висловлення має, з одного боку, характер певного нанизування
ряду інтонаційних контурів, з другого – більшу варіативність щодо
сполучення різновидів інтонаційних змін.

га
л

Інтонація спонтанного розповідного висловлення не має такого
виразного висхідно-спадного (спадного) контуру, яким визначається речення

ні

в усному літературному мовленні, коли максимальна частота основного тону

ін

та динамічний максимум тяжіють до певних позицій у висловленні.

Т.
М

Розміщення максимальних показників у спонтанному висловленні не дістає
якихось обмежень. Можна вказати на ряд інтонаційних рис, що притаманні
інтонаційній структурі спонтанного висловлення: 1) значна варіативність у

Р.

сполученні інтонаційних синтаксичних структур; 2) максимальні тональні
величини нерідко виступають в інших синтагмах, ніж максимальні величини
інтенсивності; 3) місце синтагм з максимальними тональними і динамічними
величинами не має сталого характеру. Тональні і динамічні піки у
спонтанному висловленні не виділяться так виразно, як у інтонаційному
контурі літературно кодифікованого висловлення. Цьому

спричиняється
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«блочний» характер інтонаційної організації цих висловлень, коли кожна
синтагма має свої максимальні величини (центри).
Крім того, синтаксична структура спонтанного висловлення, характер
його синтагматичного і актуального членування впливають на інтонаційну

15

структуру, зазнаючи, з іншого боку, і впливу інтонацій на синтагматичне так
актуальне членування і на виявлення синтаксичних зв’язків. Так, зміна
слова

чи

словосполучення

у

висловленні

веде

до

20

позиції

зміни

синтагматичного і актуального членування та інтонаційної структури.
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Дослідники відзначали вплив інтонації на висловлення і по відношення до
усного літературного мовлення на матеріалі різних мов. М.К. Румянцев
писав: «Внаслідок тієї чи іншої інтонаційної реалізації речення ми можемо
судити», перш за все, про його членування: на які ритмічні групи, на які
синтагми розбивається дане речення, які синтагми або групи синтагм у

ім
ов

комунікативному плані являють собою вихідний пункт, які – ядро
висловлювання, які елементи синтагм у вихідному пункті або у ядрі

га
л

висловлення виділяться більше або менше».
2.3.9. Функціональне спрямування інтонації

ні

Невід’ємним статурним елементом усного мовлення є інтонація.

ін

Інтонаційна будова усного тексту залежить від семантико-граматичної

Т.
М

структури висловлення, його комунікативного виду, характеру актуалізації,
ступеня ситуативної залежності та ряду екстралінгвістичних чинників.
Чеський

лінгвіст

Ф.

Данеш

вважається

основоположником

Р.

функціонального підходу до інтонації. Він визначив найважливіші функції
інтонації. Основною первинною функцією інтонації він вважає перетворення
слів (називних одиниць) у висловлення (комунікативні одиниці), завдяки
чому в ізольованому висловленні інтонація об’єднує його елементи. У
зв’язному уривку мовлення вона, крім того, відокремлює висловлення одне
від другого. Друга первинна функція інтонації – сигналізувати про
50

співвідношення теми і реми. Найбільш важливою із вторинних (модальних)
функцій Ф. Данеш вважає надання характеристики мети висловлення. До неї
він приєднує додаткову модальну функцію – емоційну.
Перелік функцій інтонації не перестав з’являтись і після виходу в світ
пропонує

свій

вибір

функцій

інтонації

Л. К. Цеплітіс. Він

(розуміючи

15

статті Ф. Данеша. Цьому питанню приділяє увагу і

під

функцією

20

«використання інтонаційних засобів»): семантична (первинна), синтаксична і

стилістична (вторинна). Перелік функцій інтонації він закінчує словами: «Ці
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переліки функцій інтонації трудно обміркувати, бо поняття «функція» і
«межа між функціями», що лежать в основі виділення функцій, введені в
теоретичні системи без визначень». [18]

Щодо емоційної функції інтонації, то думки дослідників розходяться.

ім
ов

Одні вважають її важливою (Ю. Шубігер, А. Краттендеш), інші зовсім
виключать її із сфери лінгвістичного опису (Т. М. Ніколаєва, І. Г. Торсуєва).
Т. М. Ніколаєва мотивує виключення її із сфери лінгвістики неповним

га
л

використанням інтонації для вираження емоцій і тим, що при вираженні
емоцій передаються не власне мовні відношення, а відношення мовця до
повідомлюваного. Л. Р. Зіндер вбачає в емоційній інтонації вираження

ні

модальності мовної категорії, яка властива будь-якому висловленню. Тому,

ін

очевидно, немає підстав вважати інтонацію емоцій не лінгвістичним явищем,

Т.
М

а пара лінгвістичним. Отже, М. С. Трубецький має рацію, виділяючи однією з
функцій інтонації функцію вираження емоцій (на нього посилається Л. Р.

Р.

Зіндер). [18]

Складніша

справа

із

визначенням

тих

функцій

інтонації,

що

протиставляються емоційній. Л. Р. Зіндер, відносячи інтонацію емоцій до
лінгвістичних явищ, пропонує «вважати єдиною функцією все те, що зв’язує
інтонацію із змістом і синтаксичною будовою речення» і називати її, на
противагу емоційній функції, функцією комунікативною. Він виступає
прихильником досить узагальненого трактування функцій. Його думки
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поділяє Т. М. Ніколаєва. Вона вважає, що «фразова інтонація членує
звуковий потік на висловлення і синтагми» й одночасно з цим здійснює
зв’язок між вичленованими одиницями, роблячи потік висловлення (ширше –
комунікативний акт) зв’язним цілим. Вона вважає доцільним об’єднати
функції – реалізацію актуального членування і виділення окремих одиниць

15

висловлення – під «більш широкою категорією – передачі інтонаційними

20

засобами смислових відношень у вичленених одиницях». За визначенням Т.
М. Ніколаєвої, фразова інтонація «володіє трьома лінгвістичними функціями:
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функцією членування (через оформлення), функцією зв’язку і функцією
передачі смислових відношень». [19]
Слід зазначити, що

багатозначність функцій інтонації найповніше

виявляється в усному непідготовленому мовлені, проте вона властива й

У

своєму

ім
ов

інтонації в цілому, де діють різні формально-виразові інтонаційні засоби.
дослідженні,

розглядаючи

текст,

розчленований

і

організований інтонаційними засобами у відповідності до змісту. Розділені

га
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паузами групи слів різні за своїми розмірами, структурою і ступенем
незалежності від сусідніх груп. Найбільш незалежні і внутрішньо закінчені
співвідносяться з окремими висловленнями. У висловленнях формуються

ін

ні

фонетичні та смислові єдності іншого характеру – синтагми.

Т.
М

Комунікативна функція – одна з найважливіших функцій мовлення.
Вона тісно пов’язана з інформаційною функцією. Адже всі висловлення є
повідомленням про якість явища чи події. Комунікативна функція полягає у
встановленні контактів. Лексичними засобами, які виконують цю функцію, є

Р.

звертання та певні вставні слова типу знаєш, послухай. Цю ж функцію
виконають питальні речення. Часто відповіддю на них у спонтанному
діалогічному мовленні служать так – ні. У спонтанному діалогічному
мовленні питальних речень близько 21,6 % від загальної кількості закінчених
висловлень.
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Комунікативна функція мовлення проявляється з боку мовця в інтонації
питання, рідко – побажання, з боку співрозмовника – в розповідній, рідко –
окличній інтонації.
Завдяки стилістичній (виразовій) функції у мовленні проявляються

15

емоційні та волюнтативні ознаки: інтонація дозволяє передавати іронію,
сарказм, зневагу, захоплення, гнів тощо. Прагнення якнайповніше висловити

20

думки і почуття, підкреслити їх виявляється у використанні підсилювальних
часток (слів) і вигуків.

сказаного,

при

екстралінгвістичні

недостачі
засоби
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Жести, міміка, зітхання, посмішка служать для розкриття підтексту
слів,

при

допомагають

вираженні

мовленню

почуттів.

Всі

виконувати

ці
його

експресивну функцію, проте вони мають тільки допоміжне значення.

ім
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Психологічні причини іноді примушують мовця виправлятись у процесі
мовлення, коли він сказав то, чого не хотів говорити, або не те, що хотів
сказати. Від ряду психологічних причин залежить і використання вставних

га
л

слів, які вводяться для підкреслення сказаного та оцінки мовцем предмета
повідомлення. Тобто діалогічне мовлення виражає психологічний стан

Р.

Т.
М

ін

ні

співбесідника.
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТОНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
МОВЛЕННЯ
В даному розділі представлена практична частина роботи, наведені
результати, отримані в ході її виконання, та зроблені висновки.

15

Опис програмного забезпечення за допомогою якого
відбувається дослідження українського мовлення

20

3.1.

Для даних досліджень використовувалось як спеціальне програмне
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забезпечення, призначене для професійної роботи, акустичного аналізу
мовних звуків так і звичайні математичні та офісні програми.
Mathcad

–

система

комп’ютерної

алгебри

з

класу

систем

автоматизованого проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних

ім
ов

документів, з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється
легкістю використання і застосування для колективної роботи.
Microsoft Office Excel — програма для роботи з електронними
NT і Mac OS.

га
л

таблицями, створенa корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows

ні

Немає потреби загострювати увагу на вказаних програмах, вони є

ін

популярними і не потребують додаткового представлення. То ж розглянемо

Т.
М

більше детально програми для роботи зі звуковим аналізом та запису звуку.
Sound Forge – цифровий аудіо редактор від Sony Creative Software,

Р.

спрямований на професійне та напівпрофесійне використання.
Його можливості дозволяють створювати і редагувати звукові файли

швидко і з високою точністю, створюючи з сирого і необробленого звуку
майстер-копію. За допомогою Sound Forge можна аналізувати і редагувати
аудіо (обрізати, вирізати шматки, накладати фільтри і ефекти і багато чого

іншого), створювати звукові петлі, виробляти цифровий ремастеринг і
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очищення старих записів, моделювати акустичні образи, створювати
потокові медіа файли і створювати майстер-диски. Інтерфейс Sound Forge
повністю настроюється (рис. 1). Більшість елементів призначеного для
користувача інтерфейсу – маркери, хвильові форми, висота вікон – можуть
бути налаштовані під кожного користувача незалежно. Sound Forge

15

підтримує різні формати відео, включаючи AVI, WMV, MPEG-1 і MPEG-2 і

20

включає шаблони MPEG-2 для запису HDV-сумісних файлів з дозволами

720p і 1080i. Також включені шаблони для кодування WMV з роздільною

Р.
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М

ін

ні

га
л

ім
ов

,К
іВ
РА

здатністю 720p і 1080p.

Рис. 1. Вікно програми Sound Forge

Проте в даній роботі були задіяні такі функції цієї програми як запис

звуку та спектральний аналіз отриманого мовного сигналу (рис. 2, рис. 3).
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Рис. 2. Вікно запису звуку в програмі Sound Forge

ім
ов

За допомогою функції звукозапису було отримано досліджувані
сигнали. На рисунку 2 зображено вікно керування звукозаписом. В ньому є
можливість

налаштувати

властивості

записуваного

сигналу:

частоту

га
л

дискретизації, кількість каналів (моно, стерео), бітову глибину. Також можна
налаштувати автоматичний запис, чи встановити часовий відрізок запису та

Р.

Т.
М

ін

ні

ін.

Рис. 3. Вікно спектрального аналізу в Sound Forge
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За допомогою вікна зі спектрограмою (рис. 3) проводиться аналіз
звукового сигналу, також можлива ідентифікація голосу. Спектрограма
відображає залежність потужності сигналу від частот і часу.
Speech Analyzer – являє собою комп’ютерну програму для акустичного

15

аналізу звуків мови (рис. 4). Speech Analyzer – це професійний інструмент,
який показує різні графічні характеристики мови і музичних записів. Це

20

дозволить вам виконувати фонетичний аналіз людського записи голосу (за

допомогою спектрограми, спектральний аналіз тощо), та етнологічні
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дослідження музичних записів. Програма може показати вам до шести
графічних характеристик одного й того ж звуку або групи звуків в одному
екрані, що робить легшим для користувача виконання всіх видів
порівняльного аналізу. Всі графіки доступно можна повністю набудувати під
свої уподобання. Крім

того, ви можете створювати нові шаблони вікна

ім
ов

поєднання графіки, які краще відповідають вашим потребам.

Фонетичні

графіки дадуть вам точне наочне уявлення про основний тон і інтенсивність
мови або будь-який з компонентів сигналу (речень, слів, фонем і т.д.).

га
л

Одночасно, можна розглядати ближче спектрограму, із зазначенням трьох
формант (F1 до F3). Це дозволить визначити голосні звуки легко і точно.

ні

Простий вбудований текстовий редактор дозволяє додати свої власні

ін

анотації. Speech Analyzer може відкрити будь-який WAV, MP3, WMA файл,

Т.
М

хоча він також дозволяє вам зробити ваші власні записи. Він також пропонує
простий і зручний аудіоплеєр, який дозволить вам повторити будь-який
фрагмент стільки разів, скільки потрібно. Є можливість створити свої власні
налаштування з різними варіантами відтворення та зберегти їх для

Р.

подальшого використання.
Мовленнєві сигнали досліджувались в цій програмі по характеристикам:

частота основного тону (рис. 5), інтенсивність (рис. 6).
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Рис. 4. Вікно програми Speech Analyzer
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Рис. 5. Графік частоти основного тону мовного сигналу

Рис. 6. Графік інтенсивності сигналу

Р.

Також дана програма відображає осцилограму сигналу (рис. 7).

Рис. 7. Осцилограма мовного сигналу
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3.2.

Експериментальні дослідження інтонації українського
мовлення

Розділ включає методику досліджень, експериментальні дослідження, їх
результати та висновки.

15

3.2.1. Методика досліджень

20

Спектральні та часові дослідження мовного сигналу пов’язаного з
інтонацією української мови проводились таким чином. Зі спеціальної
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лінгвістичної літератури було взято дві короткі фрази, які потрібно було
вимовити тричі з різною інтонацією, спочатку з рівною спокійною, потім з
питальною, і з інтонацією, що надає виразу заперечного значення. Цими
фразами є: «хочеш знати куди я піду» та «буду я його шукать».

ім
ов

Сигнал, що містить першу фразу названий як сигнал №1, другу – сигнал
№2. Ці сигнали були порівняні з записами диктора українського радіо М.
Погрібного.

га
л

Спочатку один мовець вимовляє першу фразу з трьома різними
інтонаціями, потім другу з такими ж точно інтонаціями. За рахунок цього

ні

було досліджено на скільки схожими є характеристики різних двох мовних

ін

сигналів, що несуть різну інформацію, яка записана з однаковою інтонацію,

Т.
М

тобто кажучи іншими словами залежність характеристик сигналу (частоти
основного тону, спектру, інтенсивності) від інтонації мовлення.
Для

наступного

етапу

дослідження,

де

вивчалась

залежність

Р.

характеристик мовного сигналу не тільки від інтонації, а й від мовця, було
проведено записи ще чотирьох мовців, які вимовляли фразу «буду я його
шукать» з такими ж інтонаціями як і перший. В результаті цього було
проведено дослідження на залежність характеристик мовного сигналу від
диктора.
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За допомогою отриманих записів було проведено розрахунок швидкості
зміни частоти основного тону сигналу для конкретизації залежності інтонації
від зміни цієї швидкості.
3.2.2. Хід експериментів

15

В даній роботі було проведено дослідження інтонації українського

мовлення за допомогою мовних сигналів, які були записані. Їх аналіз

20

проводився на спеціальному програмному забезпеченні (Sound Forge, Speech
Analyzer), яке дозволяє оцінювати характеристики досліджуваних сигналів.
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Проте з них, для цих досліджень, використовувалось чотири. Таку кількість
характеристик було взято з метою отримання більш надійних та достовірних
результатів досліджень.
Проведення досліджень

зроблене за допомогою графіків таких

ім
ов

характеристик: осцилограма (рис. 1), частота основного тону (ЧОТ) (рис. 2),

Рис. 1. Осцилограма

Р.
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М
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інтенсивність (рис. 3), спектрограма (рис. 4).

Рис. 2. Частота основного тону
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Рис. 3. Інтенсивність

Після

аналізу

ім
ов

Рис. 4. Спектрограма

сигналів

отримано

підтвердження

того,

що

характеристики сигналів залежать від інтонації. Розглянемо це на конкретних

га
л

прикладах.

однаковою інтонацією

ін

ні

3.2.2.1. Дослідження мовних сигналів з різною інформацією та

Т.
М

Метою такого дослідження є перевірка чи залежать характеристики
мовних сигналів з однаковою інтонацією від вмісту цих сигналів. Для цього
записано два сигнали, перший з фразою «хочеш знати куди я піду», другий –

Р.

з фразою «буду я його шукать».
На рисунку 5 та рисунку 6 показані ЧОТ двох фраз описаних вище,

сказаних з рівною інтонацією.
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Рис. 5. ЧОТ сигналу з першою фразою при рівній інтонації

Рис. 6. ЧОТ сигналу з другою фразою при рівній інтонації

ім
ов

З графіків видно, що при рівній інтонації, частота основного тону не має
суттєвих перепадів і має хвилеподібний характер як для першої фрази так і

га
л

для другої.

Таку ж схожість підтверджують і інші характеристики для цих фраз

Р.

Т.
М
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ні

наведені на рис. 7 – 10.

Рис. 7. Інтенсивність сигналу з першою фразою при рівній інтонації
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Рис. 8. Інтенсивність сигналу з другою фразою при рівній інтонації

20

По графікам інтенсивності (енергетики) сигналу також підтверджується

відсутність великої зміни значень. Їх незначна зміна має хвилеподібний
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характер. Область з найвищою інтенсивністю припадає на наголошений
склад.
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Тепер розглянемо спектрограми цих фраз на рис. 9., та рис. 10.
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Рис. 9. Спектрограма сигналу з першою фразою при рівній інтонації

Рис. 10. Спектрограма сигналу з другою фразою при рівній інтонації
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На спектрограмах сигналів видно розподілення рівня сигналу, його ЧОТ
на протязі всього часу за який говоряться фрази. Значних змін на
спектрограмі немає.
Питальна інтонація в цих двох фразах досліджується за допомогою
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РА
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15

характеристик які зображені на рисунках 11 – 16.
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Рис. 11. ЧОТ першого сигналу з питальною інтонацією
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Рис. 12. ЧОТ другого сигналу з питальною інтонацією
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М

На відміну від рівної інтонації в цьому випадку частота основного тону
(ЧОТ) відчутно зростає і утворюється область з підвищеним рівнем ЧОТ яка
співпадає з наголосом у висловлюванні. Так як досліджуються дві різні фрази
і в питальній інтонації наголос припадає на різні частини вислову, то і

Р.

підвищення ЧОТ видно в різних частинах інтонаційного контуру.
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Рис. 13. Інтенсивність сигналу з першою фразою при питальній інтонації
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Рис. 14. Інтенсивність сигналу з другою фразою при питальній інтонації

Р.

Рис. 15. Спектр сигналу з першою фразою при питальній інтонації
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Рис. 16. Спектр сигналу з фразою №2 при питальній інтонації
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На представлених графіках інтенсивності та спектру сигналів видно, що
в питальній інтонації присутній яскраво виражена область підвищеної ЧОТ,
яка виділяється на фоні всього інтонаційного контуру. Ця область співпадає з
наголошеним складом у вислові, що повністю співпадає з графіком частоти

В

ім
ов

основного тону (ЧОТ).

випадку, де розглянута інтонація, що надає вислову заперечу-

вального значення, схожість характеристик двох фраз також спостерігається.

Рис. 17. ЧОТ першого сигналу
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Це показано на рис. 17 – 22.

Рис. 18. ЧОТ другого сигналу
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Рис. 19. Інтенсивність першого сигналу

Рис. 21. Спектрограма першого сигналу
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Рис. 20. Інтенсивність другого сигналу

Рис. 22. Спектрограма другого сигналу
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Отже в результаті порівняння отриманих характеристик сигналів, ми
маємо достатньо підтверджень, що вони залежать від інтонації мовного
сигналу, не залежно від набору слів в самому сигналі.
3.2.2.2. Дослідження мовних сигналів з однаковими інформацією та

15

інтонацією, але записаних від різних мовців
Порівняння характеристик сигналів від різних мовців проводилось на

20

наступному етапі досліджень. Було отримано записи фрази «буду я його

шукать» від п’яти різних мовців. За мету поставлена задача дослідити на

,К
іВ
РА

скільки подібні характеристики мовних сигналів з однаковою інтонацією,
отриманих від багатьох мовців. Основною характеристикою для дослідів
взята частота основного тону. Цю характеристику було перенесено в
програмний продукт Excel та проведено обробку графіків (див., Додаток 2).

ім
ов

Результати дослідів порівняні з сигналами з мовою диктора українського
радіо М. Погрібного, що прийняті за ідеальні. Їх характеристики наведені в
додатку 1.

га
л

3.3. Обробка результатів

ні

Отримані графіки характеристик сигналів було перенесено в програму

ін

Excel з метою їх апроксимації для подальших досліджень.

Т.
М

За допомогою апроксимації можна описати спільні властивості

отриманих графіків з однаковою інтонацією та знайти їх відмінності від

Р.

сигналів з іншою інтонацією
Так як лінії апроксимації можуть бути першого, другого, третього і так

далі порядку, тому потрібно визначити які з них найкраще підійдуть для
роботи в нашому випадку.
Було розглянуто графіки ЧОТ сигналів з апроксимацією третього та
четвертого порядків (рис. 23).
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Рис. 23. Частоти основних тонів сигналів апроксимовані третього та

Дослідивши

такі

ім
ов

четвертого порядку

апроксимовані

графіки

стало

зрозуміло,

що

га
л

використовувати апроксимацію третього порядку і вище використовувати
немає сенсу, оскільки лінії апроксимації майже повторюють самі графіки і
дуже різні, тому знайти якість однакових властивостей ліній апроксимації,

ні

що підходили б для обчислень, немає можливості. В такому разі далі

ін

проводилась апроксимація графіків лініями першого та другого порядку.

Т.
М

Отримані результати містяться в додатку 2.
Порівнюючи всі отримані графіки та їх апроксимуючі прямі видно, що

за винятком поодиноких випадків положення цих прямих на графіках

Р.

сигналів з однією інтонацією мають приблизно однакове положення на

графіку.
Так як за допомогою ліній апроксимації другого порядку провести якісь
розрахунки

для

конкретного

опису графіків можливості

немає, то

досліджувались лінії апроксимації першого порядку сигналів з однаковою
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інтонацією, що вимовлені різними мовцями. Вони дозволяють отримати
загальний характер зростання чи спадання графіків характеристик, кількісно
визначити цей характер, а також порівняти отримані результати з
аналогічними результатами інших сигналів. Зміну нахилу ліній відносно осей
частоти та часу можна розцінювати як швидкість зміни частоти основного

15

тону (ЧОТ).

20

За допомогою програмного пакету MathCad змодельовані графіки де
зображені апроксимуючі лінії сигналів з однаковою інтонацією, побудовано
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середню лінію апроксимації, за допомогою якої відбувався розрахунок
середньої швидкості зміни ЧОТ. Для цього застосовані рівняння прямих
апроксимації, які розраховуються в програмі Excel і мають загальний вигляд:

ім
ов

Розрахунок середніх арифметичних коефіцієнти a та b в програмному

Р.

Т.
М

ін

ні

га
л

продукті MathCad показні нижче.

Побудовані функції прямих з даними коефіцієнтами зображені на рис.

24.
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Рис. 24. Прямі апроксимації графіків з рівною інтонацією
Аналогічний розрахунок зроблено для кожної досліджуваної в даній

ім
ов

роботі інтонації. Лінії апроксимації для сигналів з питальною інтонацією
показані на рис. 25. А для інтонації, що надає виразу заперечувальної

Р.

Т.
М

ін

ні

га
л

інтонації – на рис. 26.

Рис. 25. Прямі апроксимації графіків з питальною інтонацією
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Рис. 26. Прямі апроксимації графіків з інтонацією, що надає заперечного
значення

Р.

Т.
М

ін

ні

га
л

ім
ов

Швидкість зміни частоти основного тону розраховуємо за формулою:

Рис. 27. Ілюстрація по визначенню швидкості
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Якщо в результаті обчислень з’явиться знак мінус, то це означає, що
пряма апроксимації спадає.
В табл. 1 наведені максимальні, середні та мінімальні швидкості по
кожній з інтонацій.

15

Таблиця 1. Коефіцієнти рівнянь апроксимуючих прямих та швидкості

20

зміни частот основного тону

Джерело мовлення
Диктор №1
Диктор №2
Диктор №3
Диктор №4
Диктор №5
Середні коеф-ти апроксимації

-75,588

288,768

60,349

ім
ов

максимальна швидкість, Гц/с
середня швидкість, Гц/с
мінімальна швидкість, Гц/с
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Коефіцієнти ліній апроксимації
Рівна інтонація Питальна інтонація Заперечувальна
a
b
A
b
a
B
-72,909 202,89
-15,61
223,83
-13,358 196,06
-167,6 344,27
301,17
-939,75 -27,833 255,45
-23,823 167,07
-183,42
957,23
-41,752 423,64
-76,624 318,76
165,98
-148,54 -283,08 1601,1
-36,985 410,85
33,627
-195,86 -25,248 386,93
-78,254

301,15
60,351
33,625

572,636

-283
-78,25
-13,35

га
л

-167,6
-75,5
-23,8

-20,618

Судячи з отриманих результатів можна сказати, що рівна інтонація має

ні

спадаючий характер характеристики. Швидкості зміни інтонації (23,8 – 167,6
Гц/с) відносно невелика в порівнянні з іншими досліджуваними інтонаціями.

ін

Середня швидкість для даної інтонації становить 75,5 Гц/с.

Швидкості

Т.
М

присутні в питальній інтонації від 33,625 Гц/с до 301,5 Гц/с. В порівнянні з
рівною інтонацією ще більші швидкості, хоча середня швидкість 60,351 Гц/с
є меншою за аналогічну в рівній інтонації.

Інтонація, що надає фразі

Р.

заперечного значення має найбільшу середню швидкість 78,25 Гц/с, діапазон
швидкостей від 13,35 Гц/с до 283 Гц/с.
Дані сигнали з рівною інтонацією записані носіями української мови
порівняні з еталонним сигналом (див. додаток 1) і їх характеристики
співпадають за характером поведінки частоти основного тону та її спадання.
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Швидкість зміни інтонації попадає в діапазон швидкостей, отриманий в ході
досліджень, для рівної інтонації. Параметри еталонного сигналу показані в
табл. 2.
Таблиця 2. Параметри еталонного сигналу

Інтонація, диктор
Рівна, диктор М. Погрібний
Швидкість, Гц/с

15

Коефіцієнти

B
390,19

20

a
-27,298
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-27,3

Визначаючи швидкості зміни частоти основного тону сигналів з різними
фразами (в нашому випадку це перша фраза «хочеш знати куди я піду» та
друга «буду я його шукать») отримаємо результаті вказані в таблиці 3 та
таблиці 4.

ім
ов

Таблиця 3. Коефіцієнти у рівняннях прямих апроксимації та швидкості
сигналів з першою фразою

га
л

Коефіцієнти ліній апроксимації при інтонації:
Рівна
Питальна
Заперечувальна
A
b
a
b
a
B
-16,309 149,39
-31,15
317,6
-8,3554 155,27
-16,35
-31,15
-8,35

ін

ні

Джерело сигналу
Диктор №1
Швидкості, Гц/с

Т.
М

Таблиця 4. Коефіцієнти у рівняннях прямих апроксимації та швидкості

Р.

сигналів з другою фразою

Джерело сигналу
Диктор №1
швидкості, Гц/с

Коефіцієнти ліній апроксимації при інтонації:
Рівна
Питальна
Заперечувальна
A
b
a
b
a
B
-72,909 202,89 -15,61
223,83 -13,358 196,06
-72,95
-15,65
-26,7

Згідно результатів отриманих в ході досліджень та показаних в табл. 3 та
табл. 4 фраза «хочеш знати куди я піду» має максимальну швидкість при
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питальній інтонації, мінімальну при заперечній, а інша «буду я його шукать»
- мінімальну швидкість при питальній інтонації, а максимальну при рівній. В
результаті проведених досліджень сигналів двох фраз маємо певні
відхилення від досліджуваних характеристик сигналів отриманих раніше. В
першій фразі швидкість інтонації, що виражає заперечення менша ніж у

15

іншої фрази, сказаної п’ятьма дикторами, в другій фразі маємо спадний

20

характер лінії апроксимації при тому, що в чотирьох випадках із п’яти він

зростаючий. Швидкість його теж найменша з усіх попередньо отриманих
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результатів в питальній інтонації. Враховуючи те, кожна людина має
індивідуальні характеристики мовлення і навіть вона не може повторити
одну й ту ж фразу двічі абсолютно однаково, допускається відхилення від
норм в які попадають більшість аналогічних результатів. Щоб перевірити це,
потрібно проводити додаткові дослідження, збільшуючи кількість мовців, і
подібних відхилень.

ім
ов

створити статистику, згідно якої можна було б робити якість висновки щодо

Згідно графіків у додатку 2, мовні сигнали з рівною інтонацією мають

га
л

невелику смугу частот основного тону (ЧОТ) приблизно від 90 до 160 Гц для
чоловічого голосу і 150 – 400 Гц для жіночого. Діапазон частот основного

ні

тону при питальній інтонації має смугу приблизно 100 – 220 Гц для

ін

чоловічого голосу і 170 – 480 Гц для жіночого, а при інтонації, що надає

Т.
М

виразу заперечувального значення смуга частот основного тону для

Р.

чоловічого голосу 90 – 140 Гц, для жіночого 150 – 450 Гц.

75

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ В
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
В даному розділі проводиться визначення та оцінка відповідності
шкідливих та небезпечних факторів, що можуть впливати на людину.
питанням

забезпечення

безпечних

умов

праці

з

15

Оскільки робота має теоретичний характер, основна увага приділена
електронно-

20

обчислювальними машинами, електробезпеки та безпеки в надзвичайних
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ситуаціях.

4.1. Електробезпека

Устаткування, що використовується в приміщенні, відносять до І й ІІ
класу за електрозахистом відповідно до ГОСТ 12.2. 007.0-75.

ім
ов

Згідно ОНТП24-86 і ДНАОП 0.00-1.21-98 приміщення по рівню
небезпеки поразки людей електричним струмом можна віднести до
приміщень без підвищеної небезпеки, тому що:
відносна вологість повітря не перевищує 90%;

-

температура повітря не перевищує 300 С;

-

використані заходи щодо техніки безпеки виключають можливість

ні

га
л

-

ін

одночасного дотику людини до металоконструкцій будівлі, апаратів,
механізмів, металевих корпусів, які мають з’єднання із землею з одного боку,

Т.
М

до струмопровідних елементів електроустаткування з іншої сторони;
-

матеріал підлоги (паркет) є діелектриком;

Живлення здійснюється напругою 220 В та частотою 50 Гц із

Р.

використанням автоматів струмового захисту.
В розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в

прорізах штукатуркою на висоті 2 м. Силові провідники, які з’єднують між
собою ПК з системним блоком та принтером мають подвійну ізоляцію.
Штепсельні розетки встановлені на висоті 1 м від підлоги. Вимикачі на
стінах розміщені на висоті 1,75 м від підлоги з боку ручки для відчинення
76

дверей. Корпус дисплея, клавіатури і принтера виготовлений із спеціального
матеріалу – ударостійкого пластику, що робить ураження електричним
струмом людини, при доторканні до нього практично неможливим.
Корпус системного блоку ПК як і інша вимірювальна апаратура,
виготовлений з металевих деталей. Відповідно виникає небезпека ураження

15

людини електричним струмом через порушення ізоляції і переходу напруги

20

від струмопровідних частин. В зв’язку з цим, корпус системного блоку, та
інше електроустаткування, необхідно передчасно з’єднати
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заземлюючим проводом.

з нульовим

Ураження людини електричним струмом може бути в результаті:
-

дотику до відкритих струмопровідних частин;

-

дотику до струмопровідних елементів устаткування, що виявилися

ім
ов

під напругою в результаті порушення ізоляції чи з інших причин.
Виконаємо розрахунок електромережі в робочому приміщенні

на

перевірку вимикаючої здатності автоматів струмового захисту. При
короткого

І КЗ 

замикання

скористаємося

Uф
;
ZT
rn 
3

ін

ні

формулою:

га
л

розрахунку струму однофазного

Т.
М

де: rn = rф + rн – сума активних опорів фазного і нульового проводів;
ZT
- еквівалентний опір трансформатора;
3

Р.

в даному випадку Uф = 220 В, rф = rн = 1 Ом,

ZT
= 0,12 Ом.
3

Підставивши відомі значення у приведену формулу, отримаємо:
І КЗ 

220
 103, 7 А;
(1  1)  0,12
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Обчислимо номінальний струм спрацювання автоматичного вимикача,
виходячи з умови, яка забезпечує надійну його роботу:
І КЗ  1,25  І СР ;

Звідси отримуємо:
ІСР  25 А;

15

Автомат, який використовується в робочому приміщенні має ІСР = 20 А,

20

що задовольняє даній установці. Знайдемо максимальну напругу дотику
на корпусних електрообладнаннях при аварійному режимі роботи:
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U дот  І КЗ  rн  103,7 1  103,7 В.

Таблиця 5. Гранично допустимі значення напруг
Гранично припустимі рівні напруги і сили струму при
тривалості впливу струму, сек.

Вплив
0,01…0,08

0,1 0,2

0,3

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 >1

650

500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36

Змінний струм
I, ма

650

500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6

га
л

ім
ов

Змінна напруга
U, B

ні

Розрахована напруга Uдот < Uдот.доп. у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88

ін

при t < 0,1 с Uдот = 500 В.

Т.
М

4.2. Запропоновані заходи щодо підвищення рівня електробезпеки

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші

опори

заземлення,

:

при

сумарній

потужності

генераторів

або

Р.

трансформаторів в мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом;
в інших випадках – 4 Ом;
При
умова

використанні

штучного

заземлення

повинна

виконуватись

.
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Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4
м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ – 100

(для суглинку). З

урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф = 2, маємо:

де

;

;

;

.

20

15

Визначимо опір розтікання струму вертикального заземлювача:

,К
іВ
РА

Підставивши числові значення, маємо:

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого
значення, тому необхідно паралельно з’єднати декілька однотипних

ім
ов

вертикальних заземлювачів:
,

п

– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;

га
л

де

( – відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані

= 20;

ін

ні

по контуру.

Т.
М

Довжина сполучної смуги:

Ширина смуги 0.02м , а відстань від смуги до поверхні землі 1м . Тоді опір

Р.

розтікання струму сполучної смуги:

З урахуванням коефіцієнта використання смуг

:
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Сумарний еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно
включених

і

:

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого

4.3. Освітлення робочої зони
значення

для

збереження

тривалої

працездатності,

,К
іВ
РА

Істотне

20

15

. і відповідає вимогам ГОСТ 12.1.030-81.

підвищення продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на
робочому місці. Величина освітленості регламентується нормами ДНАОП
0.00-1.31-99 та ДБН В.2.5-28-2006.

Зорові роботи, які проводяться в робочому приміщенні, належать до

ім
ов

робіт середньої точності, розряд зорової роботи «В» з відносною тривалістю
зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню менше 7-%, 80ід розряд

га
л

зорової роботи «2».

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.528-2006. Для загального освітлення використовують головним чином

ні

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку

Т.
М

ін

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку:

Р.

де Ф – світловий потік;
E – нормована мінімальна освітленість;
К – коефіцієнт запасу;
S – освітлювана площа;
80

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;
С

–

коефіцієнт

використання

випромінюваного

світильниками

світлового потоку на розрахунковій площі;

E = 100 лк; K = 1,5; S = 5∙4 = 20 м2; Z = 1,2.

20

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості:

15

N – число світильників.

,К
іВ
РА

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі:

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД

ім
ов

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД40 дорівнює Ф = 2340 люмен (лм). Величиною i, індексом приміщення можна

ні

га
л

встановити залежність від площі приміщення й висоти підвісу:

ін

де A – довжина приміщення = 5 м;

Т.
М

B – ширина приміщення = 4 м;

Р.

H – висота підвісу;
h = H – hр – hс,
де H – висота приміщення = 3 м;
hр – висота робочої поверхні = 0,8 м;
hс – висота від стелі до нижньої частини лампи = 0,4 м;
81

h = 3 – 0,8 – 0,4 = 1,9 м;
i

45
1,9  (4  5)

0,3. У підсумку число освітлювальних приладів вийде рівним:
100 1,5  20 1, 2
4
2800  0,3

20

i

15

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі C =

,К
іВ
РА

У такий спосіб буде потрібно 4 люмінесцентні лампи ЛД – 40.
У робочому приміщенні використовується штучне освітлення, що
здійснюється за допомогою 2-х світильників, розташованих на стелі. У
кожному світильнику – 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі

ім
ов

світловим потоком Ф = 2800 лм кожна.
Таким чином, використання

додаткових засобів для штучного

освітлення необов’язково. Для зменшення мерехтіння штучного освітлення

ні

га
л

використовується схема включення зі зсувом фаз.

ін

Мікроклімат

Т.
М

параметрами:

у

4.4. Мікроклімат

виробничих

температурою

умовах

повітря,

визначається

відносною

наступними

вологістю

повітря,

швидкістю руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на
робочому місці, температурою поверхні.

Р.

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні

норми

мікроклімату

виробничих

приміщень»

ДСН

3.3.6.042-99

встановлюють оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату
залежно від періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й
припустимі значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт
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«Іа»

(роботи, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при

витраті енергії не більше 120 ккал/година).
У таблиці 1 дані оптимальні й допустимі параметри (для постійного
робочого місця) мікроклімату в приміщенні.
У приміщенні використовується 5-ти секційна чавунна батарея

15

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в

20

холодну пору року.

,К
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РА

Таблиця 6. Параметри мікроклімату
Холодний період
Параметри
Оптимальні
Температура 0С

Допустимі

22-24

руху

повітря, м/с

підтримки

23-25

22- 28

80

40-60

75

0,1

0,1

0,1

0,1-0,2

необхідних

ні

Для

21-25

допустимі

40-60

га
л

Швидкість

Оптимальні

ім
ов

Відносна вологість,
%

Теплий період

параметрів

повітря

в

приміщенні

ін

використовується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна

Т.
М

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка – відкривається в
холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не
використовуються.
в робочій зоні відповідають

Р.

Фактичні параметри мікроклімату

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.
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4.5. Безпека в надзвичайних ситуаціях
Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00
– 4.33 – 99). Однією з основних складових є розробка технічних рішень та
організації захисту з пожежної безпеки.

15

4.5.1. Технічні рішення та організація захисту з пожежної безпеки
У робочому приміщенні знаходиться значна кількість твердих горючих

20

речовин і матеріалів (дерев’яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір).

Згідно НАПБ Б.07.005-86 «Визначення категорій приміщень та споруд з

,К
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РА

вибухопожежної та пожежної безпеки», дане приміщення відноситься до
пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі
речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою,
киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти).

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-

ім
ов

01) вимірювальний зал відноситься до зон класу П-Ііа – пожежонебезпечне,
що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у зважений стан.
Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання,
електропроводки, несправність апаратури, паління

в

га
л

перевантаження

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться

ні

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних

ін

мережах, проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки.
Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75, ДСТУ 3675-98 та ISO 394-77

Т.
М

«Первинні засоби пожежогасіння» у приміщенні знаходиться план евакуації
у випадку виникнення пожежі, один вогнегасник порошковий «ВП-5»

Р.

розташований поруч із вихідними дверима.
Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів,

мінімальний час евакуації і ширина евакуаційних проходів відповідають
вимогам СниП 2.01.02-85 та СниП 2.09.02-85.
У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і
рукав.
84

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 «Правил
пожежної безпеки України».
Таким чином, у приміщенні забезпечуються заходи щодо пожежної

Р.

Т.
М

ін

ні

га
л

ім
ов

,К
іВ
РА
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безпеки.
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ВИСНОВКИ
В результаті виконаної роботи було розглянуто характеристики мовних
сигналів, досліджено їх залежність від зміни інтонації. Для отриманні більш
достовірних результатів взято кілька характеристик: частота основного тону,

15

інтенсивність, спектрограма. Та мовні сигнали були записані у п’яти

20

дикторів.

Як показали проведені дослідження, характеристики мовних сигналів
більша

зміна

характеристик.
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РА

залежать від зміни інтонації. Чим бурхливіше змінюється інтонація, тим
Також

було

встановлено,

що

зміна

характеристик мовних сигналів, що мають однакову інтонацію, не залежить
від вмісту сигналу (див., підпункт 3.2.2.1).

При дослідженні мовних сигналів встановлено, що мовні сигнали з

ім
ов

рівною інтонацією мають невелику смугу частот основного тону (ЧОТ)
приблизно від 90 до 160 Гц для чоловічого голосу і 150 – 400 Гц для
жіночого. Діапазон частот основного тону при питальній інтонації має смугу

га
л

приблизно 100 – 220 Гц для чоловічого голосу і 170 – 480 Гц для жіночого, а
при інтонації, що надає виразу заперечу вального значення смуга частот

ін

Гц.

ні

основного тону для чоловічого голосу 90 – 140 Гц, для жіночого 150 – 450

Т.
М

Розроблена методика розрахунку швидкості зміни частоти основного

тону на протязі мовного сигналу з рівною, питальною інтонаціями, та
інтонацією, що надає виразу заперечного значення. Згідно розрахунків,

Р.

найбільші швидкості зміни має питальна інтонація, найменші – рівна.
Отримані результати продемонстровані в табл. 1 - 4.
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ДОДАТОК Б. Характеристики сигналу прийнятого з еталон

ні

Рис. 1. а) осцилограма сигналу при рівній інтонації; б) ЧОТ сигналу при

Р.

Т.
М

ін

рівній інтонації; в) інтенсивність сигналу при рівній інтонації

Рис. 2 спектрограма сигналу при рівній інтонації
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ДОДАТОК В. Апроксимація частот основного тону
досліджуваних сигналів
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Рис. 1. Диктор №1. Рівна інтонація

Рис. 2. Диктор №2. Рівна інтонація
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Рис. 4. Диктор №4. Рівна інтонація
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Рис. 3. Диктор №3. Рівна інтонація
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Рис. 6. Диктор №1. Питальна інтонація
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Рис. 5. Диктор №5. Рівна інтонація
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Рис. 8. Диктор №3. Питальна інтонація
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Рис. 7. Диктор №2. Питальна інтонація
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Рис. 10. Диктор №5. Питальна інтонація
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Рис. 9. Диктор №4. Питальна інтонація
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Рис. 12. Диктор №2
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Рис. 11. Диктор №1
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Рис. 14. Диктор №4
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Рис. 13. Диктор №3
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Рис. 15. Диктор №5
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на виконання магістерської дисертації

з теми: «Аналіз та синтез українського мовлення»

Р.

Т.
М

ін

ні

«Analysis and Synthesis of Ukrainian Speech»

Київ 2014

1. Підстава для виконання роботи
Завдання на магістерську дисертацію
2. Термін виконання
Початок – 01.09.2013 р.
Кінець – 30.05.2015 р.
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3. Об’єкт дослідження
Інтонація українського мовлення, що записана в мовленнєвому

20

сигналі.
4. Предмет дослідження
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Частота основного тону мовленнєвого сигналу, його спектрограма та
інтенсивність.
5. Мета роботи

Метою даної роботи є вивчення характеристик мовних сигналів з
інтонацією, розробка методу аналізу цих характеристик та

їх

ім
ов

описання за цим методом для надання розрахункових значень за
допомогою яких можна було б надати більш точну характеристику
інтонації.
1. Вступ

га
л

6. Приблизний зміст магістерської дисертації

ні

2. 1. Вплив звуків на людину

ін

3. 2. Теоретичні основи дослідження мовлення

Т.
М

4. 3. Дослідження інтонації українського мовлення
5. 4. Охорона праці та організація безпеки в надзвичайних ситуаціях
6. Висновки

Р.

7. Перелік посилань

2

7. Очікувані результати
Математичний розрахунок зміни частоти основного тону допоможе
більш точно описувати мовленнєві сигнали при досліджені інтонації, що
допоможе краще зрозуміти залежність частоти основного тону від
та

краще

встановити

зв’язки

інтонації

з

такими

15

інтонації

20

характеристиками сигналів, як спектрограма та інтенсивність.

8. Вихідні дані для проведення роботи та обґрунтування теми
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Для даних досліджень використовувалось як спеціальне програмне
забезпечення, призначене для професійної роботи, акустичного аналізу
мовних звуків так і звичайні математичні та офісні програми.
В даній роботі було проведено дослідження інтонації українського
мовлення за допомогою мовних сигналів, які були записані. Їх аналіз

ім
ов

проводився на спеціальному програмному забезпеченні (Sound Forge,
Speech Analyzer), яке дозволяє оцінювати характеристики досліджуваних
сигналів.

га
л

При виконанні НДР використовуються:
- матеріали монографій за темою дисертації;

ні

Монографії:

ін

- Багмут А. Й. Типологія інтонації мовлення. К., Наукова думка,
- 495 с. з рис.

Т.
М

1977,

- Багмут А. Й. Інтонація спонтанного мовлення. К., Наукова думка,
1985, - 216 с.

Р.

- Багмут А. Й. Інтонаційна будова простого розповідного речення у
слов’янських мовах. К., Наукова думка, 1970, - 175 с. з граф.
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9. Технічні вимоги до магістерської дисертації
Дослідна

робота

проводиться

за

допомогою

програмного

середовища Sound Forge та Speech Analyzer.
Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому
науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

15

технічній галузі.
Наукові звіти, матеріали магістерської дисертації та інші текстові
подаються

на

електронному

і

паперовому

носіях

20

документи

за

встановленими формами та відповідають сучасним нормам української
лексики

і

оформлюється

відповідно

до

ДСТУ
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наукової

3008-95

"Документація. Звіти у сфері науки і техніки".

10. Актуальність виконання дослідження

Українська мова є державною та рідною мовою нашого народу.

ім
ов

Одним із важливих компонентів мови є інтонація. Вона передає сенс
мовлення, виражає ставлення мовця до того, що говориться, а також надає
емоційних значень висловлюванню, відіграє важливу роль у мовленні і в

га
л

той же час є малодослідженою. Дослідження інтонації проводяться
філологами, лінгвістами. Вони описують її види та характеристики,
описах

ін

таких

ні

наприклад, висхідна чи спадна інтонація, але, з технічної точки зору, в
немає

конкретики,

тому

важливим

є

дослідження

Т.
М

характеристик мовних сигналів з інтонацією та їх опис з надання

Р.

вимірювальних можливостей.
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11. Етапи магістерської дисертації і терміни їх використання
Шифр Назва етапів виконуваного
завдання

початок
Аналіз літературних

синтез мовлення, за
отримані сигнали для
досліджень
Експериментальні
03

дослідження. Результати та

2 лютого 21 квітня
2015 р.

2015 р.

Підготовлення комплекту 22 квітня 30 квітня
звітної документації
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Представлення та захист
результатів НДР

2015 р

2015 р

1 травня 30 травня
2015 р.

2015 р.

Звіт магістра

Звіт магістра

Звіт магістра
Магістерська
дисертація

ні

05

2015 р.

ім
ов

висновки
04

Квітень
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допомогою якого були

15

Теоретичні дослідження;

02

Звіт магістра

2015 р.

досліджень

етап

Кінець

Січень

джерел за напрямком

01

Чим закінчується

20

етапів

Термін виконання

Термін виконання НДР: 01.09.13-1.05.15.

ін

12. Порядок розгляду та приймання магістерської дисертації

Т.
М

Визначають порядок приймання магістерської дисертації:
- Представлення магістерської дисертації на попередній захист;

Р.

- Захист магістерської дисертації.
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13. Спосіб реалізації результатів магістерської дисертації
Результати роботи можуть використовуватися у:
- моделюванні і створенні пристроїв для синтезу мовлення;
- створенні пристроїв з обмеженим словником;
- застосуванні більш чи менш досконалих приладів для
- галузях мовознавства, лінгвістичному аналізі;

Виконавець
магістерської дисертації
студент гр. РВ-31м
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- виступах на конференціях, семінарах, нарадах.
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акустичного вивчення звуків мовлення;

____________
(підпис)
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(науковий ступінь, вчене звання)
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Міннігалімов Р.Т.

(прізвище, ініціали)

