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КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОВОРНОГ ИЗРАЗА И ГОВОРНИХ 
СЕГМЕНАТА -АСПЕКТ ПЕРЦЕПЦИЈЕ*

Славица Максимовић, Силвана Пунишић

Центар за унапређење животних активности, Београд 
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд

Услов за ре а ли за ци ју го вор ног про це са и по кре та ње пер цеп тив ног ме ха-

ни зма је при су ство два уче сни ка, јед ног ко ји про из во ди звуч не сег мен те (ар-

ти ку ли ше/про ду ку је) и дру гог ко ји при ма те сег мен те (слу ша/пер ци пи ра). У 

овом сло же ном ко му ни ка ци о ном лан цу основ на је ди ни ца го вор ног про це са је 

фо не ма, као нај ма ња ди стинк тив на је ди ни ца гла сов не струк ту ре чи јом се 

за ме ном ме ња лин гви стич ко зна че ње ре чи. Фо не ма се у го во ру ре а ли зу је као 

ар ти ку ли са ни звук или глас чи ја су основ на аку стич ка обе леж ја: тра ја ње, 

фре квен ци ја и ин тен зи тет, а на ста ју као ре зул тат ко ор ди ни ра ног деј ства 

си сте ма го вор них ор га на. Ја вља ње ових обе леж ја у раз ли чи тим од но си ма 

омо гу ћа ва ва ри ја ци је аку стич ког ква ли те та. Због чи ње ни це да сва ку фо не му 

ре а ли зу је скуп раз ли чи тих ва ри јан ти, у ар ти ку ла ци о ној ба зи сва ког по је-

ди нач ног је зи ка по сто ји мно го ви ше гла со ва не го фо не ма. Сви љу ди по се ду ју 

исте го вор не ор га не, и са ар ти ку ла ци о но-аку стич ке стра не у ста њу су да 

про из ве ду и пер ци пи ра ју сва ки од мно штва гла со ва ко ји се ја вља ју у би ло ком 

је зи ку. Ме ђу тим, сва ки по је ди нач ни је зик пра ви сво ју се лек ци ју гла со ва и гла-

сов них обе леж ја из тог уни вер зал ног фо нет ског ре зер во а ра, из гра ђу ју ћи свој 

осо бе ни си стем гла со ва. Огра ни че ње бро ја и вр сте гла со ва у по је ди нач ним гла-

сов ним си сте ми ма про у зро ко ва но је чо ве ко вим пер цеп тив ним мо гућ но сти ма 

и ка рак те ри сти ка ма сва ке по је ди нач не ар ти ку ла ци о не ба зе. 

У основ ном зна че њу пер цеп ци ја го во ра под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у-

ме ва ње го вор не по ру ке. То зна чи да слу ша лац по ред по зна ва ња ре ла ци ја из ме-

ђу ка рак те ри сти ка аку стич ког сиг на ла и фо нет ских сег ме на та, мо ра упо-

*  Рад је настао у оквиру пројекта 178027 «Интердисциплинарна истраживања квали-

тета вербалне комуникације» који је финансиран од стране Министраства за просвету, 

науку и технолошпки развој Републике Србије.
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тре би ти и сво је зна ње о фо но ло шким, лек сич ким, син так сич ким и се ман-

тич ким пра ви ли ма да тог је зи ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пер цеп ци ја го во ра, аку стич ке ка рак те ри сти ке, ди-

стинк тив не ка рак те ри сти ке, де тек то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка, 

мо де ли пер цеп ци је го во ра

1. ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА ГО ВО РА

Го вор на пер цеп ци ја пред ста вља по ја ву у чи јој осно ви ле жи пра вил-
на и си сте ма тич на упо тре ба си сте ма ауди тор них го вор них обра за ца. 
Пер цеп ци ја го во ра од ви ја се у не ко ли ко фа за ко је се оства ру ју на ни-
воу раз ли чи тих де ло ва ауди тив ног си сте ма. Пр ви ко рак у пер цеп ци ји 
го во ра до га ђа се ка да звуч ни та ла си стиг ну до ува. Ула зе ћи у спо ља шњи 
слу шни ка нал звук, пред ста вља ме ха нич ки об лик енер ги је, ко ји пре ко 
буб не оп не и си сте ма слу шних ко шчи ца до ла зи до ко хлее где се кроз 
низ пси хо фи зи о ло шких и би о хе миј ских про це са пре тва ра у елек трич-
ни об лик енер ги је и пу тем n. kohlearisа би ва про сле ђен до при мар них 
ауди тив них зо на кор тек са. У том де лу слу шног про це са де ша ва се пре-
по зна ва ње, а у ви шим кор ти кал ним струк ту ра ма и ин тер пре та ци ја го-
вор не по ру ке (Кри стал, 1995).

Основ но свој ство го вор ног сиг на ла, ко је га раз ли ку је од оста лих аку-
стич ких (не го вор них) сиг на ла је сте са др жај ин фор ма ци је ко ју но си са со-
бом. Иако се у аку стич ком до ме ну, од уста го вор ни ка до ува слу ша о ца, 
го вор ни сиг нал ма ни фе сту је као и сви оста ли аку стич ки сиг на ли, као тро-
ди мен зи о нал ни сиг нал са ди мен зи ја ма: ин тен зи тет, фре квен ци ја и вре-
ме, он се по сле пе ри фер не тран сфор ма ци је у нер вне ин пул се ауди тор ног 
нер ва тран сфор ми ше у мул ти ди мен зи о нал ни пер цеп тив ни про стор. Ово 
је пр ви ко рак у тран сфор ма ци ји аку стич ких (фи зич ких) у пре лин гви-
стич ке (ап стракт не ин фор ма ци је). Ка ко се ове ин фор ма ци је на да ље ин-
те гри шу до ко нач ног схва та ња го вор не (лин гви стич ке) ин фор ма ци је је сте 
јед но од нај ин те ре сант ни јих пи та ња у пси хо ло ги ји (Јо ви чић, 1999).

Ар ти ку ла ци о ни ор га ни су се то ком ево лу ци је раз ви ли и ди фе рен ци-
ра ли са ци љем из го во ра гла со ва, док се ево лу ци ја ауди тор ног ме ха ни зма 
кре та ла у прав цу при је ма го вор них обра за ца. Ка да чу је мо зву ко ве, ми 
их ди фе рен ци ра мо на го вор или не го вор, без об зи ра на сте пен на пре-
за ња ни смо у ста њу да чу је мо го вор као низ аку стич ких еле ме на та, већ 
са мо као низ по ве за них гла со ва ко ји чи не јед ну го вор ну це ли ну – реч. 
Го вор на пер цеп ци ја про у ча ва на чин на ко ји мо зак и ауди тив ни си стем 
ана ли зи ра ју и иден ти фи ку ју гла со ве (Кри стал, 1995).
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Пер цеп ци ја го во ра ни је тре нут на и цео пер цеп тив ни ме ха ни зам чо-
ве ка се мо же по сма тра ти као је дан си стем, на чи јем се ула зу на ла зе сти-
му лу си ко ји но се од ре ђе ну аку стич ку ин фор ма ци ју ко ји тран сфор ма ци-
јом на из ла зу да ју ја сан лин гви стич ки по јам.

За од ви ја ње уред ног про це са го вор не пер цеп ци је нео п ход но је уред-
но ста ње и функ ци ја свих де ло ва ауди тив ног си сте ма би ло да се од ви ја ју 
на ор га ну чу ла слу ха или на ни воу ко ре ве ли ког мо зга. Оште ће ње или 
дис функ ци ја на би ло ком де лу ауди тив ног си сте ма мо же до ве сти до по-
ре ме ћа ја пер цеп ци је го во ра и по ре ме ћа ја у раз во ју го во ра и је зи ка што 
се ма ни фе сту је раз ли чи тим об ли ци ма по ре ме ћа ја вер бал не ко му ни ка-
ци је (Пан те лић, 2010).

Ту ма че ње пер цеп ци је го во ра зах те ва са гле да ва ње го вор них сти му-
лу са кроз два ти па пер цеп ци је: пер цеп ци ју изо ло ва них го вор них сег-
ме на та (гла со ва, сло го ва) и пер цеп ци ју кон ти ну и ра ног го во ра (ор га ни-
зо ва не по ру ке). Иако је овај дру ги тип у ос5но ви спо ра зу ме ва ња ме ђу 
љу ди ма, у раз во ју го во ра а че сто и ка сни је, сва ка осо ба се сре ће са де-
ло ва њем прин ци па пер цеп ци је изо ло ва них сег ме на та (Ка шић, 2003а), 
за ко ји је та ко ђе по треб но је зич ко ис ку ство. Ка шић (2003б) ис ти че да је 
ис тра жи ва њи ма утвр ђе но да се гла со ви, би ло да су кон крет не ре а ли за-
ци је фо не ме или гло бал ни ис ка зи, не пер ци пи ра ју на осно ву це ло куп не 
аку стич ке струк ту ре већ на осно ву аку стич ких на пу та, од но сно ре ле-
вант них дис кри ми на тив них обе леж ја ко ја су од лу чу ју ћа при ли ком пер-
цеп ци је го вор них сег ме на та. 

Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме-
ва ње го вор не по ру ке. Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као це ло-
вит ути сак. Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја де чи је аку стич ке па жње пре ма 
са др жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња. Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја се 
пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја. Ауди тив на пер цеп ци ја ни је фи зич ка 
не го пси хич ка функ ци ја, ак тив ни фил тар ко ји из гру пе при мље них сиг-
на ла ме то дом дис кри ми на ци је не ке по ја ча ва а дру ге сла би. По не кад то 
ме ња ње сиг на ла иде до па то ло шких про ме на на ра чун нор мал них осо-
би на гла са. При па то ло шкој пер цеп ци ји у из го во ру до ла зи до иден ти фи-
ка ци је шу мо ва ко ји ма ски ра ју пра ву аку стич ку пред ста ву о гла со ви ма 
и оне мо гу ћа ва ју њи хо во ме ђу соб но раз ли ко ва ње па де ца због пер цеп-
тив не ин су фи ци јен ци је пре ра ђу ју го вор ни сиг нал у сми слу ре дук ци је 
ода би ра ју ћи са мо јед ну за јед нич ку аку стич ку цр ту од ве ћег бро ја гла-
сов них осо би на. У осно ви сва ког при ма ња и пре по зна ва ња гла со ва ле жи 
пер цеп ци ја, па је је дан од узро ка по ре ме ћа ја го вор не про дук ци је упра во 
по ре ме ћај ауди тив не пер цеп ци је, пре све га пер цеп ци је и ди фе рен ци ја-
ци је фо не ма (Пу ни шић, Су бо тић, Ча бар ка па, 2007).
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1.1. Аку стич ке и ди стинк тив не ка тар те ри сти ке го во ра и де тек-
то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка

У кла сич ној пр си хо а ку сти ци ве ћи на екс пе ри ме на та се за сни ва на 
пер цеп ци ји ап со лут них или ди фе рен ци јал них дис кри ми на ци ја у до ме-
ну јед не од ди мен зи ја не го вор ног сиг на ла. Код пер цеп ци је го вор ног сиг-
на ла ди фе рен ци јал не дис кри ми на ци је гу бе зна чај ко ји има ју код не го-
вор них сиг на ла. Раз лог за то је што је при мар на уло га го вор ног сиг на ла 
пре нос ап стракт не, лин гви стич ке ин фор ма ци је уз по моћ фи зич ких аку-
стич ких ин фор ма ци ја. У овој тран сфор ма ци ји ин фор ма ци ја аудио пер-
цеп тив ни ме ха ни зам чо ве ка, де тек ту ју ћи јед ну лин гви стич ку по ру ку, 
тр пи зна чај не ва ри ја ци је аку стич ких ка рак те ри сти ка (на при мер јед на 
иста лин гви стич ка по ру ка по но вље на ви ше пу та не за сни ва се на иден-
тич ном го вор ном сиг на лу) (Јо ви чић, 1999).

1.1.1. Аку стич ке ка рак те ри сти ке

У аку стич ком до ме ну го вор ни сиг нал по се ду је од ре ђе не ка рак те-
ри сти ке ко је су са лин гви стич ког аспек та зна чај не за иден ти фи ка ци ју 
по је ди ног фо не ма као и за ме ђу соб ну дис кри ми на ци ју фо не ма. Об зи-
ром на фи зич ку осно ву ка рак те ри сти ке су на зва не аку стич ким ка рак-
те ри сти ка ма. Оне се де ле на две основ не ка те го ри је – ин ва ри јант не ка-
рак те ри сти ке и тран зи ци о не ка рак те ри сти ке. Ове ка рак те ри сти ке су 
за ви сне од кон тек ста и до при но се ме ђу соб ној дис кри ми на ци ји фо не ма 
(Јо ви чић, 1999).

Ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке су аку стич ке ка рак те ри сти ке ко је 
при па да ју по је ди ном фо не му и не за ви сне су од су сед них фо не ма у да-
том кон тек сту. Во ка ли се у од но су на кон со нан те мо гу дис кри ми ни са-
ти на осно ву звуч но сти (без при су ства фрик ци је), ин тен зи те та и об ли ка 
спек тра (по сто ја ња фор ма на та у спек тру) и тра ја ња. За ме ђу соб ну дис-
кри ми на ци ју нео п ход но је по сто ја ње бар пр ва два фор ман та. Ин тен зи-
тет и рас по де ла шу ма су нај ва жни је ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке ко-
је су до вољ не за иден ти фи ка ци ју и ме ђу соб ну дис кри ми на ци ју па ро ва 
фри ка ти ва – фрикативног сонанта /ф-в/, /с-з/, /ш-ж/ и /х/. За дис кри-
ми на ци ју уну тар ових па ро ва нео п ход но је по сто ја ње до дат не ин ва ри-
јант не ка рак те ри сти ке, а то је звуч ност. Пло зи ви има ју из ра зи те ин ва-
ри јант не ка рак те ри сти ке. Њи хо ве основ не ин ва ри јант не ка рак те ри сти-
ке у од но су на све оста ле фо нет ске гру пе су оклу зи ја и на гле про ме не 
ам пли ту да су сед них фо не ма. У ме ђу соб ној дис кри ми на ци ји бе звуч них 
и звуч них пло зи ва основ не ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке су: по сто ја ње 
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ла рин ге ал них ви бра ци ја и ве ли чи на тра ја ња ин тер ва ла из ме ђу на стан ка 
екс пло зи је, на кра ју оклу зи је и по чет ка во кал них ви бра ци ја. Афри ка ти 
се ја вља ју као ком би на ци ја пло зи ва и фри ка ти ва. Због то га су њи хо ве 
ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке ком би на ци ја оклу зив но сти и ам пли ту де 
и об ли ка фри ка тив ног спек тра. Ин ва ри јант на ка рак те ри сти ка на за ла је 
из ра зи то при су ство ре зо нант не енер ги је у под руч ју ни ских фре квен ци-
ја и ком плет но од су ство сиг на ла у под руч ју ви со ких фре квен ци ја. Код 
по лу во ка ла ви брант /р/ се нај лак ше иден ти фи ку је сво јом ви бра ци о ном 
при ро дом. По лу фор мант на струк ту ра ла те ра ла /л/ и љ/ и по лу во ка ла 
/ј/ дис кри ми ни ше их у од но су на све оста ле кон со нан те. Два из ра зи та 
по лу фор ман та у спек тру по лу во ка ла /ј/ до вољ на су за ја сну дис кри ми-
на ци ју у од но су на ла те ра ле /л/ и љ/. Ла те ра ли не ма ју ин ва ри јант них 
ка рак те ри сти ка (Јо ви чић, 1999). 

Тран зи ци о не ка рак те ри сти ке има ју пре ла зну фор му нај че шће из-
ме ђу кон со на на та и во ка ла (КВ слог) или обр ну то (ВК слог) и по сле ди-
ца су тзв. ко ар ти ку ла ци је. Тран зи ци о не ка рак те ри сти ке не да ју до вољ но 
ин фор ма ци ја за јед но знач ну иден ти фи ка ци ју кон со на нан та у слу ча ју 
од су ства дру гих ка рак те ри сти ка. Оне мо гу да ти ин фор ма ци је о ме сту 
ар ти ку ла ци је по је ди ног кон со нан та и до при не ти њи хо вој ме ђу соб ној 
дис кри ми на ци ји ка да то ни је мо гу ће са мо на осно ву ин ва ри јант них ка-
рак те ри сти ка. Тран зи ци је фор ма на та во ка ла, ко ји се у кон тек сту на ла зе 
ис пред или иза да тог кон со нан та, пред ста вља ју нај зна чај ни је тран зи ци-
о не ка рак те ри сти ке.

1.1.2. Ди стинк тив не ка рак те ри сти ке

За раз ли ку од аку стич ких ка рак те ри сти ка, ди стинк тив не ка рак те ри-
сти ке су ап стракт не лин гви стич ке ка рак те ри сти ке ко је опи су ју одр ђе не 
осо би не фо не ма у окви ру јед ног је зи ка. При ме њу ју се на це ло куп ном 
ску пу фо не ма и има ју би нар ну ка рак те ри сти ку. Не ке од ди стинк тив них 
ка рак те ри сти ка срп ских фо не ма су: звуч ност-бе звуч ност, кон со нан-
стност-не кон со нант ност, ком пакт ност-ди фу зност, гра ви сност-акут ност, 
за о бље ност-не за о бље ност, на зал ност-орал ност, на пе тост-опу ште ност, 
кон ти ну и ра ност-пре кид ност, стуј ност-не струј ност, во кал ност-не во кал-
ност (Јо ви чић, 1999). 

1.1.3. Де тек то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка

Го вор не ин фор ма ци је ко је но си аку стич ки сиг нал су ди рект но од-
сли ка не не у ро фи зи о ло шким про це си ма у ак тив но сти нер вних им пул са 
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дуж слу шних пу те ва, све до слу шних цен та ра у кор тек су. Сто ха стич ност 
нер вних им пул са (као од го вор јед ног не у ро на на исту го вор ну по ру ку 
ко ја је 64 пу та по но вље на) по ка зу је да је про цес де тек ци је јед не аку-
стич ке ка рак те ри сти ке ста ти стич ке при ро де и да је за ње ну де тек ци ју 
по треб но од ре ђе но вре ме. Пре ма то ме, мо же се ре ћи да је аку стич ки 
сти му лус из тро ди мен зи о нал ног про сто ра са ди мен зи ја ма: ин тен зи тет, 
фре квен ци ја и вре ме, тран сфор ми сан у не у рон ски про стор са ди мен зи-
ја ма: број не у ро на у окви ру ауди тор ног нер ва (у ко ре ла ци ји са ди мен зи-
јом фре квен ци је), ста ти сти ка рас по де ле нер вних им пул са (у ко ре ла ци ји 
са ин тен зи те том) и вре ме. Ово је пр ви сте пен тран сфор ма ци је аку стич-
ких у пре лин гви стич ке ин фор ма ци је – аку стич ке ка рак те ри сти ке.

Ин фор ма ци је ко је сти жу ауди тив ним нер вом до слу шних цен та ра 
у кор тек су мо зга ди стри бу и ра ју се ме ђу не у рон ским мре жа ма до тзв. 
де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка. Прет по ста вља се да де тек то ре 
аку стич ких ка рак те ри сти ка пред ства ља ју ску по ви не у ро на спо је ни по-
себ ним ме ђу си нап тич ким ве за ма ко је омо гу ћа ва ју мак си мал ни од зив 
де тек то ра на по ја ву од ре ђе не ка рак те ри сти ке у ауди тор ном сти му лу су. 
На при мер ако се ра ди о де тек то ру фри ка тив ног де ла спек тра фо не ма 
/ш/ и /ж/, та да ће не у ро ни из слу шног нер ва ко ји но се ин фор ма ци је из 
фре квен циј ског оп се га од 2.5 КHz до око 8 КHz пре не ти те ин фор ма ци је 
пре ко од го ва ра ју ћих си нап си до де тек то ра чи ји је за да так да ин те грал но 
по сма тра ју ћи при спе ле ин фор ма ци је, де тек ту је при су ство фри ка тив ног 
спек тра, ње гов ин тен зи тет и тра ја ње. 

Фор ме де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка за са да ни су по зна те, 
оно што је по зна то то су ти по ви ме ђу ве за не у ро на. На сли ци 1а је дан не-
у рон је ше мат ски пред ста вљен са јед ним ак сон ским из ла зом и са не ко-
ли ко ден дрит ских ула за. Је дан не у рон мо же би ти ак сон ским на став ци-
ма по ве зан са ве ли ким бро јем ден дрит ских ула за дри гих не у ро на (1ц). 
Ова ве за се на зи ва ди вер гент ном ве зом не у ро на. Та ко ђе, је дан не у рон 
пре ко сво јих ден дрит ских ула за мо же при ми ти нер вне им пул се из ве ћег 
бро ја дру гих не у ро на, ова ква ве за се на зи ва кон вер гент на ве за не у ро на. 
У за ви сно сти од вр сте ме ди ја то ра ко ји лу че у ме ђу си нап тич ки про стор, 
јед ни не у ро ни мо гу олак ша ти пре нос нер вног им пул са (фа ци ли та тор ни 
не у ро ни), док дру ги мо гу оте же ти пре нос (ин хи би тор ни не у ро ни). Ва-
жно је ис та ћи и вре ме про па га ци је нер вног им пул са кроз не у рон, ко је 
је ре да 1 ms и вре ме ну про па га ци је кроз си нап тич ки спој ко је је мак си-
мал но око 0.5 ms. 
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Слика 1. Структура неуронских веза а), б) и ц) 
(Пашић, 1987, према Јовичић, 1999)

Дивергентне и конвергентне везе неурона дефинишу просторну 
пропагацију нервних импулса али су са аспекта детекције акустичких 
карактеристика у говорном сигналу много значајније ланчане везе неу-
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ро на у са деј ству са фа ци ли ти ра ју ћим и ин хи би ра ју ћим ефек ти ма. Лан-
ча не ве зе омо гу ћа ва ју про ду же ну не у рал ну ак тив ност, од но сно уве ћа ње 
вре мен ске ди мен зи је (тзв. вре мен ска ам пли фи ка ци ја). По сто је две вр-
сте лан ча них ве за не у ро на: па ра лел не и осци ла тор не. На сли ци 1б при-
ка за на је па ра лел на ве за три не у ро на ко ји сук це сив но је дан дру гог по-
бу ђу ју а чи ји из ла зи су мар но по бу ђу ју за вр шни не у рон. У за ви сно сти од 
бро ја не у ро на у па ра лел ној ве зи је дан нер вни им пулс мо же про из ве сти 
од зив у тра ја њу од не ко ли ко де се ти на ми ли се кун ди.

Осци ла тор на ве за не у ро на (тзв. ре вер бе рант ни кру го ви) је про ка-
за на на сли ци 1ц. По врат ним ве за ма за тво рен је круг про то ка нер вних 
им пул са и у за ви сно сти од бро ја не у ро на у овом цир ку лар ном кре та њу 
нер вних им пул са за мо ра си нап си и ути ца ја фа ци ли ти ра ју ћих и ин хи-
би ра ју ћих ефе ка та, тра ја ње по бу ђе но сти ова кве не у рон ске мре же мо же 
би ти од не ко ли ко де се ти на се кун ди до ви ше се кун ди па и ми ну та. На 
ба зи ових осо би на фор ми ра на је тзв. ди на мич ка те о ри ја о пам ће њу (Па-
шић, 1987), ко ја је на шла при ме ну са мо у ту ма че њу крат ко роч не (пре-
пер цеп тив не) ме мо ри је али не и код ду го вре ме не ме мо ри је.

У де тек то ри ма аку стич ких ка рак те ри сти ка уче стви ју не са мо струк-
ту ре не у рал них мре жа, пред став ње не на сли ци 1, већ и њи хо ве ком би-
на ци је и сло же ни је струк ту ре не у ро на. Кључ ну уло гу у функ ци о нал ном 
фор ми ра њу и одр жа ва њу јед не не у рал не струк ту ре у функ ци ји де тек то-
ра аку стич ких ка рак те ри сти ка игра ју фа ци ли ти ра ју ће и ин хи би ра ју ће 
не у рон ске мре же.

Зна чај но је пи та ње на чи на фор ми ра ња де тек то ра од ре ђе не аку стич-
ке ка рак те ри сти ке. Основ не кон ту ре ових де тек то ра се фор ми ра ју код 
но во ро ђен че та ген ским на сле ђем. Њи хо во де фи ни тив но фор ми ра ње 
на ста је у ка сни јем пе ри о ду уче ња је зи ка. Ова кво ту ма че ње је за сно ва но 
на по сто ја њу ефе рент них не у ро на ко ји као по врат на спре га из мо зга, 
мо гу у си нап са ма вр ши ти кон тро лу про то ка ин фор ма ци ја од пе ри фе-
ри је ка мо згу. Са мим тим ова по врат на спре га мо же ди рект но ути ца ти 
на фор ми ра ње и функ ци ју де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка. На 
ова кав на чин се мо гу об ја сни ти и про це си уче ња но вих фо не ма ко јих 
не ма у на шем је зи ку, код уче ња стра ног је зи ка. Сам про цес уче ња у том 
слу ча ју зна чи фор ми ра ње но вих де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка 
ко ји тре ба да омо гу ће де тек ци ју но вих фо не ма лин гви стич ки зна чај них 
за да ти је зик (Јо ви чић, 1999).

Сле де ће зна чај но пи та ње је сте: на ко ји на чин де тек тор де тек ту је од-
ре ђе ну аку стич ку ка рак те ри сти ку, од но сно да ли је реч о ди ги тал ној или 
кон ти ну ал ној де тек ци ји. Ако по сма тра мо на при мер, ди стинк тив ну ка-
рак те ри сти ку кон со на на та – звуч ност. Основ ни аку стич ки атри бу ти ко ји 
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де фи ни шу звуч ност су: ин тен зи тет, тра ја ње и ши ри на основ ног фор ман-
та. Ако узме мо у об зир са мо аку стич ку ка рак те ри сти ку тра ја ње звуч но-
сти та да пре ма Уме да (1977) звуч ни пло зи ви и на за ли сто је у сле де ћем 
ре ла тив ном од но су (у усло ви ма ВКВ):

/д/</н/</г/</њ/</б/</м/.

Сред ње тра ја ње пло зи ва /г/ из но си 51 ms. Ме ђу тим, за ви сно од кон-
тек ста и са мог го вор ни ка тра ја ње /г/ се кре ће у ши рим гра ни ца ма, од 
40 ms до 80 ms, али је на ти пич ни ја вред ност 51 ms, што зна чи да је ово 
тра ја ње за пли зив /г/ има нај ве ћу вред ност (Јо ви чић, 1999). Овај при мер 
по ка зу је да се ра ди о кон ти ну ал ној де тек ци ји и да де тек то ри де тек ту ју 
ве ли чи ну аку стич ке ка рак те ри сти ке а са мим тим је де тек то ва на и ње-
на при сут ност у ула зном сти му лу су. Струк ту ра де тек то ра мо же би ти и 
ком плек сни ја та ко да де тек тор мо же има ти ви ше из ла за да ју ћи та ко по 
не ко ли ко па ра ме та ра о јед ној аку стич кој ка рак те ри сти ци. 

1.2. Перцепција фонема

Пер цеп ци ја основ них фо нет ских је ди ни ца под ра зу ме ва ин те грал-
но пси хо ло шко деј ство ин ва ри јант них, тран зи ци о них као и ди стинк тив-
них аку стич ких ка рак те ри сти ка. Ин тен зив на ис тра жи ва ња ових ре ла ци ја 
су за по че та тек са по ја вом пр вих син те ти за то ра го во ра (Fla na gan, 1972, 
пре ма Јо ви чи ћу 1999). Они су омо гу ћи ли да се у пот пу но кон тро ли са ним 
усло ви ма ис пи ту ју ка ко ин ди ви ду ал ни та ко и ин те грал ни ефек ти по је ди-
них аку стич ких ка рак те ри сти ка на пер цеп ци ју фо не ма.

Фо не ми се ге не ри шу у ар ти ку ла ци о ном до ме ну, фи зич ки по сто је и 
пре но се се у аку стич ком до ме ну и иден ти фи ку ју се, у лин гви стич ком 
сми слу у пер цеп тив ном до ме ну. Ко ре ла ци ја ових про сто ра је од су-
штин ског зна ча ја у ис тра жи ва њу тран сфор ма ци је фи зич ких (аку стич-
ких) у лин гви стич ке (ап стракт не) ин фор ма ци је и предстaвља осно ву за 
мо дер не те о ри је и мо де ле пер цеп ци је го во ра као и за са вре ме не си сте ме 
за пре по зна ва ње го во ра. Прет по ста вља ју ћи да су ка рак те ри сти ке фо не-
ма кон ти ну ал не (об зи ром на фи зич ко по ре кло) и да јед на ка рак те ри сти-
ка мо же уче ство ва ти у пер цеп ци ји ви ше фо не ма (на при мер тран зи ци ја 
фор ман та), ни шта ма ње ни је зна чај но и пи та ње зна чај но сти од ре ђе не 
вред но сти јед не ка рак те ри сти ке, у ње ном кон ти ну у му, за пер цеп ци ју 
јед ног фо не ма. Ова ква мул ти ди мен зи о нал на по став ка пер цеп ци је фо-
не ма на шла је сво је ма те ма тич ко ту ма че ње кроз мо де ле мул ти ди мен-
зи о нал ног ска ли ра ња (Јо ви чић, 1999). Мул ти ди мен зи о нал не ме то де 
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ска ли ра ња по ла зе од за па жа ња слич но ти из ме ђу сти му лу са (из ра же не 
нај че шће пре ко Еуклид ских дис тан ци), та ко на при мер два сти му лу са 
вр ло бли ска у про сто ру (ма ле дис тан це) пер ци пи ра ју се као вр ло слич ни 
сти му лу си, што ка да су у пи та њу го вор ни сти му лу си про у зро ку је зна чај-
ну кон фу зи ју. 

Цен трал на прет по став ка мо де ла мул ти ди мен зи о нал ног ска ли ра ња 
је да су сти му лу си „ин тер но ко до ва ни» у функ ци ји кон ти ну ал но про-
мен љи вих па рам та ра или ди мен зи ја (на при мер аку стич ких ка рак те-
ри сти ка). Циљ мул ти ди мен зи о нал ног ска ли ра ња је да про на ђе број ди-
мен зи ја ре ле ван тан за пер цеп ци ју да тих сти му лу са и да од ре ди њи хо ве 
ко ор ди на те на сва кој ди мен зи ји, од но сно да од ре ди ди мен зи о нал ност и 
кон фи гу ра ци ју сти му лу са у мул ти ди мен зи о нал ном про сто ру. Као по ла-
зни по да ци ко ри сте се екс пе ри мен тал но до би је не ма три це кон фу зи је, 
слич но сти или дис тан ци. Ме ђу тим, по сто ји про блем аде кват ног ту ма-
че ња пси хо ло шког зна че ња до би је них ди мен зи ја  и ко ор ди на та, од но сно 
од ре ђи ва ње фи зич ких ди мен зи ја сти му лу са ко је су у до вољ но ја кој ко-
ре ла ци ји са пси хо ло шким ди мен зи ја ма.

Из вр ше на мул ти ди мен зи о нал на ана ли за по мо ћу ма три ца кон фу-
зи је до би је них у ана ли зи пер цеп ци је фо не ма ма ски ра них шу мом (за 
ен гле ске кон со нан те у 6-ди мен зи о нал ном про сто ру) ука за ла је на не ко-
ли ко чи ње ни ца: 1) на сва кој ди мен зи ји сва ки фо нем има сво ју про јек-
ци ју, од но сно сва ка ди ме зи ја уче ству је у пер цеп ци ји сва ког фо не ма, 2) 
за ме ђу соб ну диск три ми на ци ју по је ди них фо не ма ни је све јед но ко ја ће 
се ди мен зи ја по сма тра ти, 3) сва ки фо нем се не мо же у мул ти ди мен зи-
о нал ном про сто ру структ но пред ста ви ти тач ком, већ во лу ме ном у ко ме 
се да ти фо нем нај ве ро ват ни је на ла зи. Цен тар во лу ме на је нај ве ро ват-
ни ја по зи ци ја фо не ма, а уда ља ва њем од цен тра ве ро ват но ћа иден ти фи-
ка ци је фо не ма опа да. Ово ту ма че ње ука зу је да сва ка ди мен зи ја, као и 
вред ност на њој има од го ва ра ју ћу пер цеп тив ну зна чај ност у ло ци ра њу 
(иден ти фи ка ци ји) фо не ма у мул ти ди мен зи о нал ном про сто ру.

Де тек тор јед не аку стич ке ка рак те ри сти ке ће де тек то ва ти по ја ву 
ка рак те ри сти ке у сти му лу су, али не и ком фо не му при па да. Ова дру га 
чи ње ни ца је од ре ђе на вред но шћу аку стич ке ка рак те ри сти ке, сход но 
мул ти ди мен зи о нал ном ту ма че њу пер цеп ци је фо ме на. Ко ли ко је де-
тек то ва на вред ност аку стич ке ка рак те ри сти ке зна чај на за пер цеп ци ју 
јед ног фо не ма мо же се од ре ди ти на ба зи иден ти фи ка ци о них функ ци-
ја. Иден ти фи ка ци о не функ ци је по ка зу ју не ко ли ко ва жних чи ње ни ца: 
1) јед на аку стич ка ка рак те ри сти ка мо же уче ство ва ти у иден ти фи ка ци-
ји не ко ли ко фо не ма. За ко ји фо нем ће она би ти нај зна чај ни ја за ви си 
од ње не тре нут не вред но сти, чак за јед ну вред ност аку стич ка ка рак те-
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ри сти ка мо же би ти под јед на ко ва жна у иден ти фи ка ци ји два фо не ма. 
Та да су очи глед но по стиг ну ти усло ви за кон фу зи ју фо не ма. 2) Про цес 
де тек ци је аку стич ке ка рак те ри сти ке је сте кон ти ну а лан про цес, на шта 
ука зу ју пре ла зне обла сти иден ти фи ка ци о них ка рак те ри сти ка. 3) Фо-
нет ска пер цеп ци ја је ве о ма ро бу сна на про ме не вред но сти аку стич ких 
ка рак те ри сти ка. 4) На гла про ме на иден ти фи ка ци о них ка рак те ри сти ка 
по ка зу је ве о ма из ди фе рен ци ра ну пер цеп ци ју из ме ђу фо нет ских ка те-
го ри ја. Због то га се пер цеп ци ја са стр мим иден ти фи ка ци о ним ка рак-
те ри сти ка ма на зи ва ка те го риј ска пер цеп ци ја. Са дру ге стра не иден ти-
фи ка ци о не ка рак те ри сти ке во ка ла су знат но бла же, од но сно њи хо ва 
пер цеп ци ја ни је та ко ка те го рич на. У том слу ча ју се ка же да је реч о 
кон ти ну ал ној пер цеп ци ји.

По што иден ти фи ка ци о не функ ци је у осно ви пред ста вља ју из раз 
ап со лут ног опа жа ња слу ша ла ца у екс пе ри мен ту Јо ви чић (1999) при-
ка зу је ре зул та те АBX те сто ва по мо ћу ко јих се до би ја ју дис кри ми на ци-
о не функ ци је. За да так слу ша ла ца у овим те сто ви ма је био да на пра ве 
дис кри ми на ци ју по би ло ком осно ву из ме ђу сти му лу са А и B по мо ћу 
сти му лу са Х, на тај на чин што ће Х иден ти фи ко ва ти као А или B. Ако 
сти му лу си А и B при па да ју ис тој кла си та да се из ме ђу њих не мо же на-
пра ви ти дис кри ми на ци ја, па ће иден ти фи ка ци ја сти му лу са Х из но си ти 
око 50%. У су прот ном, ако сти му лу си А и B при па да ју раз ли чи тим кла-
са ма та да ће иден ти фи ка ци ја сти му лу са Х на гра ни ци из ме ђу фо не ма 
би ти знат но бо ља.

Основ не аку стич ке ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих се во ка ли ме ђу-
соб но раз ли ку ју су: основ на фре квен ци ја, фор ман ти, тран зи ци је основ-
не фре квен ци је и фор ма на та и тра ја ње во ка ла, док је мул ти ди мен зи о-
нал ном ана ли зом утвр ђе но да се нај ве ћи број кон со на на та мо же иден-
ти фи ко ва ти по мо ћу три ди стинк тив не ди мен зи је: на чи на ар ти ку ла ци је, 
звуч но сти ар ти ку ла ци је и ме ста ар ти ку ла ци је.

Под руч је пер цеп ци је гла со ва још ни је до кра ја ис тра же но. Са пер-
цеп тив ног аспек та ана ли зи ран је ути цај во кал ског окру же ња на тра ја ње 
кон со на на та у кон ти ну и ра ном го во ру (Whi te he ad и оста ли., 2000); ути-
цај ре дук ци је во ка ла на тра ја ње кон со на на та у ин тер во кал ском окру же-
њу код чи та ног го во ра (Son и Pols, 1996); ути цај тра ја ња кон со нан та и 
во ка ла у сти му лу су ти па кон со нант-во кал (ЦВ) на ди стинк ци ју зву чан 
- бе зву чан код ен гле ских па ро ва фри ка ти ва и афри ка та: /с/-/з/, /ф/-/в/ 
и /ч/-/џ/ (Co le и Co o per 1975) итд. 

У ли те ра ту ри је да ле ко ви ше па жње по све ће но ис тра жи ва њи ма тра-
ја ња фо не ма не го ин тен зи те та. Ин тен зи тет кон со на на та је нај че шће 
ана ли зи ран у ком па ра тив ном од но су са ин тен зи те том во ка ла. Та ко је, 
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на при мер, ана ли зи ра на ра зу мљи вост бе звуч них кон со на на та у ре ла-
ци ји од но са ин тен зи те та кон со нант/во кал (Freyman и оста ли, 1989); 
кон фу зи ја кон со на на та код екс пан до ва ног го во ра (Freyman и оста ли, 
1996); дис кри ми на ци ја во ка ла /у/ и /и/ у ти хој, шум ној и ре вер бе рант-
ној про сто ри ји у функ ци ји про ме не ин тен зи те та дру гог фор ман та (Ф2) 
(He drick и оста ли, 2004); а на пра вљен је и по ку шај да се из јед на ча ва њем 
ин тен зи те та во ка ла и кон со на на та и про ду жа ва њем тра ја ња кон со на на-
та по стиг не бо ља ра зу мљи вост код осо ба са оште ће ним слу хом (Mont-
go mery и оста ли, 1988). 

У ис тра жи ва њу Пу ни шић (2012) ме ре ња тра ја ња и ин тен зи те та вр-
ше на су на кон сег мен та ци је ини ци јал них гла со ва у сни мље ним ре чи ма. 
Сег мен та ци ја је омо гу ћи ла јед но став но ме ре ње тра ја ња гла со ва, док је 
ин тен зи тет гла со ва ме рен ре ла тив но у од но су на ин тен зи тет во ка ла ко ји 
сле ди, тј. са прет ход ним кон со нан том/со нан том чи ни пр ви слог у ре чи. 
Ова кво ме ре ње је би ло при род но с об зи ром на то да је у срп ском је зи ку 
пр ви слог у дво сло жним ак цен то ва ним ре чи ма ак цен то ван, па са мим 
тим и ин тен зив ни је из го во рен. Ис ко ри шће на је оп ци ја сред ње енер ги је 
(mean energy) у софт ве ру Pra at а ре зул тат је пред ста вљен од но сом енер-
ги је во ка ла (В) и ини ци јал ног кон со нан та (К), тј. В/К. На и ме, енер ги ја 
ини ци јал ног кон со нан та је ме ре на на це лом мар ки ра ном кон со нан ту, 
док је енер ги ја во ка ла ме ре на не сег мен ту во ка ла од мах до кон со нан та 
истог тра ја ња као и тра ја ње кон со нан та. 

1.3. Мо де ли пер цеп ци је го во ра

И по ред зна чај ног на прет ка ко ји је у обла сти пер цеп ци је го во ра 
учи њен по след њих де це ни ја и да ље по сто ји ве ли ки број чи ње ни ца о 
про це су тран сфор ма ци је од аку стич ких ин фор ма ци ја, пре зен то ва них 
на уво слу ша о ца, до пси хо ло шке ин тер пре та ци је од ре ђе них лин гви-
стич ких пој мо ва, као по сле ди це мен тал них про це са и струк ту ре ме мо-
ри је. Пер цеп ци ја го во ра ни је тре нут на, она са др жи чи тав низ до га ђа ја 
и про це са ко ји се од ви ја ју у ре ал ном вре ме ну. Цео пер цеп тив ни ме ха-
ни зам мо же мо по сма тра ти као је дан си стем на чи јем ула зу се на ла зе 
сти му лу си ко ји но се од ре ђе ну аку стич ку ин фор ма ци ју а на чи јем из ла-
зу оче ку је мо, по сле ни за пси хо ло шких тран сфор ма ци ја, ја сну лин гви-
стич ку струк ту ру или по јам. Под лин гви стич ком струк ту ром под ра зу-
ме ва мо сло же ну ве зу лин гви стич ких пој мо ва за сно ва ну на гра ма тич-
ким пра ви ли ма од ре ђе ног је зи ка. Го вор се као мул ти ди сци пли нар на 
ве ли чи на у аку стич ком до ме ну ма ни фе сту је као аку стич ки сиг нал са 
сво је три фи зич ке ди мен зи је ин тен зи тет, фре квен ци ја и вре ме. Сва ка 
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од ове три ди мен зи је но си од ре ђе ну ин фор ма ци ју и њи хо ва про пор-
ци ја као и на чин ин те гра ци је ин фор ма ци ја чи не осно ву пер цеп ци је 
го во ра (Јо ви чић, 1999).

По сту пак об ра де аку стич ког го вор ног сиг на ла по мо ћу пер цеп тив-
ног ме ха ни зма чо ве ка вр ши се на ви ше ни воа. Сва ки од ових ни воа вр-
ши од ре ђе ну тран сфор ма ци ју ин фор ма ци ја до би је них од ни жег ни воа 
и сва ки на ред ни ни во тран сфор ма ци је ин фор ма ци ја је ком плек сни ји 
и ап стракт ни ји. На тај на чин се по ступ ком пер цеп тив не об ра де аку-
стич ка тро ди мен зи о нал на сли ка го во ра тран сфор ми ше у ап стракт ни 
лин гви стич ки по јам за сно ван на лек си ци, син так си и се ман ти ци (Јо-
ви чић, 1999).
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SUMMARY

The condition for the realization of speech process and startup the per-
ceptual mechanism is the presence of two participants, one that produces 
a sound segments (articulates/produces) and another who receives these 
segments (listens/perceives). In this complex chain of communication, the 
basic unit of the speech process is phoneme as the smallest distinctive unit 
of voice structure, whose replacement causes a change of linguistic mean-
ing of the word. The phoneme in speech is realized as articulated sound or 
voice whose basic acoustic characteristics are: duration, frequency and in-
tensity, and they occur as the result of the coordinated action of the system 
of speech organs. The appearance of these features in different relations, 
provides the variations of acoustic quality. Due to the fact that each phone-
me is realized by set of variants, in articulation basis of each language there 
is a much more voices than phonemes. All humans have the same organs of 
speech and if viewed from articulatory-acoustic side, they are able to pro-
duce and perceive each of a plurality of voices that occur in any language. 
However, each language makes its selection of voices and voice`s features 
from the universal phonetic reservoir, building their special system of vo-
ices.  Restrictions on the number and type of voices in individual voice sy-
stems are caused by the human perceptual capabilities and characteristics 
of each articulatory base. 

In its basic meaning, the speech perception implies recognition and 
understanding of the voice message. This means that the listener besides 
the knowledge of relations between the characteristics of the acoustic si-
gnal and phonetic segments, must use their knowledge of the phonological, 
lexical, syntactic and semantic rules of the language. 

KEY WORDS: speech perception, acoustic characteristics, distinctive char-
acteristics, detectors of acoustic characteristics, models of speech percep-
tion


