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ΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ : Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ 

Θα φανή παράδοξον είς τον άπληροφόρητον άναγνώστην το γεγονός δτι ή 
Γλωσσολογία, τήν οποίαν ό πολύς κόσμος θεωρεί απλώς ως είδος ανωτέρας γραμ
ματικής ή συγκρίσεως μεταξύ διαφόρων γλωσσών, οι δε άπλοϊκώτεροι ταυτίζουν 
μέ τήν γλωσσομάθειαν, έγνώρισε εις τον αιώνα μας τοιαύτην έξέλιξιν, ώστε νά 
θεωρήται ως ή επιστήμη εκείνη ή οποία έσημείωσε τήν πλέον αλματώδη πρόοδον. 
Δυστυχώς καΐ εκ τών φιλολόγων μας οι πλείστοι αγνοούν δτι ή Γλωσσολογία 
σήμερον είναι αυτοτελής επιστήμη μέ διαφόρους υποδιαιρέσεις και πολλούς κλά
δους συγγενεύοντας μέ άλλας έπιστήμας ! , μέ ιδίαν έπιστημονικήν μέθοδον έρεύ-
νης, τήν οποίαν δανείζει εις άλλους κλάδους τών ανθρωπιστικών σπουδών. Εις το 
παρόν άρθρον θα περιορισθώμεν εις τήν Φωνητικήν, εις τον γλωσσικον δηλονότι 
κλάδον, βστις δια της εφαρμογής ενόργανων παρατηρήσεων έφερε τήν Γλωσσολο-
γίαν εις ένδιάμεσον τρόπον τινά θέσιν μεταξύ τών θεωρητικών και τών θετικών 
επιστημών. 

Ό έναρθρος λόγος, πού όνομάζομεν κοινώς γ λ ώ σ σ α ν, το κύριον μέσον 
συνεννοήσεως του άνθρωπου μέ τους ομοίους του, είναι Ιν φυσικον φαινόμενον, 
μία άλυσις ήχων πού παράγονται άπο τήν φωνητήριον συσκευήν του ανθρώπου. 
Τους ήχους τούτους όνομάζομεν φ θ ό γ ο υ ς καί ή μελέτη των αποτελεί το άν-
τικείμενον της Φ ω ν η τ ι κ ή ς , δπως επεκράτησε να λέγεται διεθνώς ή Φθογ-
γολογία. Κατά τήν όμιλίαν ό έκπνεόμενος άπο τους πνεύμονας άήρ διέρχεται δια 
του λάρυγγος, θέτει είς παλμικήν κίνησιν τάς φωνητικάς χορδάς καί έν συνεχεία 
διέρχεται διά της στοματικής καί / ή τής ρινικής κοιλότητος. Εντός του στόματος 
συναντά εμπόδια (φραγμούς) αποτελούμενα άπο τήν γλώσσαν καί τους οδόντας, 
κατά δέ τήν έξοδόν του συναντά τον φραγμόν τών χειλέων Ή τοιαύτη ή τοιούτη 
διάταξις τών φωνητικών οργάνων κατά τήν όμιλίαν διαφοροποιεί τους φθόγγους. 
Βασικός δμως εϊναι ό ρόλος τής γλώσσης είς τήν άρθρωσιν καί δια τοίίτο όνο
μάζομεν γ λ ώ σ σ α ς καί τα διάφορα φθογγικά συστήματα συνεννοήσεως με
ταξύ τών μελών τών διαφόρων κατά τόπους ανθρωπίνων ομάδων (π.χ. ελληνική, 
τουρκική, λατινική κλπ γλώσσα). Οί κατά τον ανωτέρω διαγραφέντα τρόπον πα
ραγόμενοι φθόγγοι 2 δημιουργούν κραδασμούς του αέρος καί το ήχητικόν μήνυμα 
προσβάλλει το οδς του άκροατοΰ καί ερεθίζει το οίκεΐον τμήμα του εγκεφάλου 
αύτοΰ. Ό εγκέφαλος άναπλάττει τήν εικόνα ή αναπολεί τήν έννοιαν πού δηλοΐ 
το ήχητικόν μήνυμα καί κατ' αυτόν τον τρόπον επέρχεται ή συνεννόησις. 'Επειδή 
βμως κάθε γλώσσα είναι εν είδος ακουστικού κωδικός συνεννοήσεως, άγνοια μιας 
γλώσσης σημαίνει Οτι το ερέθισμα πού προκαλεί είς το οΰς ή είς τήν γλώσσαν 
ταύτην διάταξις τών φθόγγων προς άπαρτισμόν λέξεων—φορέων σημασίας δέν 
ευρίσκει έννοιολογικήν άνταπόκρισιν είς τον έγκέφαλον του άκροατοΰ. 

Ή Φωνητική μελέτα τους φθόγγους τής άνθρωπίνης λαλιάς άπο άρθρωτικής 
καί άπο ακουστικής απόψεως 3. Μελέτη δηλ. τον τρόπον παραγωγής εκάστου φθόγ-

1) Ή λογική, ή ψυχολογία, ή κοινωνιολογία, ή ανθρωπολογία, * ιατρική, ή φυσική, τα μα
θηματικά είναι έπιστήμαι πού σχετίζονται αμέσως ή έμμέτως μέ τήν σύγχρονον Γλωσλογίαν. 

2) Είς ώρισμένας άφρικανικάς γλώσσας υπάρχουν καί φθόγγοι εισπνοής. 
3) Ή φωνητική είναι γ ε ν ι κ ή , δταν μελετά τους φθόγγους αυτούς καθ' εαυτούς, ως 

ήχους παραγόμενους άπο τήν φωνητήριον συσκευήν του άνθρωπου, ε ί δ ι κ ή, δταν μελέτη 
τους φθόγγους ώρισμένης μόνον γλώσσης ή διαλέκτου. 'Ονομάζεται σ υ γ χ ρ ο ν ι κ ή , δταν 
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γου και τήν φύσιν του ακουστικού ερεθίσματος, το όποιον προκαλεί ούτος εις το 
οδς. Οι σοφοί των λαών της αρχαιότητος ήσχολήθησαν μέ φθογγολογικά θέματα, 
ό διασημότερος δέ αρχαίος φθογγολόγος είναι ό 'Ινδός Πανίνι, το όποιον νεώτε
ρος Ευρωπαίος ερευνητής έχαρακτήρισεν ώς τον «"Ομηοον τών γλωσσολόγων». 

Τους αρχαίους "Ελληνας επίσης άπησχόλησαν τα φωνητικά φαινόμενα και αί 
σχετικαί παρατηρήσεις των (διαίρεσις τών φθόγγων εις φωνήεντα καΐ σύμφωνα, 
τών φωνηέντων εις μακρά και βραχέα, τών συμφώνων είς άφωνα καΐ ήμί-
φωνα, είς υγρά, έρρινα, συριστικά, ψιλά, μέσα και δασέα) εξακολουθούν να 
ισχύουν βασικώς μέχρι σήμερον. Πρόκειται περί παρατηρήσεων άρθρωτικής 
και συνάμα ακουστικής φύσεως. Ή μεγάλη όμως πρόοδος έσημειώθη εις την 
Φωνητικήν άφ' δ του εισήχθη είς αυτήν ή ενόργανος παρατήρησις, περί τά 
μέσα του 19ου αιώνος. Πατήρ της συγχρόνου φωνητικής θεωρείται ό Γάλλος 
άββας Πιέρ Ρουσλώ (Pierre Rousselot), ό όποιος δια τών ερευνών του κατέστησε 
τήν Φωνητικήν αυτοτελή έπιστημονικόν κλάδον εντός τών πλαισίων της Γλωσ
σολογίας. Παραλείποντες τα κατά τήν ίστορίαν και τα διάφορα στάδια, άπο τα 
όποια διήλθεν ή ενόργανος ή πειραματική Φωνητική, τάς συζητήσεις και τάς 
διαφωνίας πού προεκάλεσεν είς τους κύκλους τών παραδοσιακών φθογγολόγων ή 
αλματώδης έξέλιξίς της, θα άναφέρωμεν μόνον τα κυριώτερα δργανα πού έχουν 
σήμερον είς τήν διάθεσίν των οί φωνητικοί δια τάς έρευνας των και τήν συμβο
λών εκάστου τούτων είς τήν διαφώτισιν διάφορων φθογγολογικών προβλημάτων. 
Τών οργάνων τούτων ό προορισμός είναι να συμπληρώσουν δσα προσφέρει ή άμε
σος παρατήρησις είς τήν μελέτην της πορείας του σχηματισμού και της αντι
λήψεως της φωνής. 

Επειδή, δπως ειπομεν ανωτέρω, βασικός είς τήν άρθρωσιν είναι ό ρόλος της 
γλώσσης έπρεπε πρωτίστως να μελετηθή με τα κατάλληλα όργανα πειραματι
σμού ή συμμετοχή αυτής είς τον σχηματισμόν εκάστου φθόγγου. Προς τοΰτο 
έχρησιμοποιήθησαν αρχικώς οί τ ε χ ν η τ ο ί ο υ ρ α ν ί σ κ ο ι . Λεπτότατος το 
πάχος μεταλλικός ουρανίσκος εισάγεται εις το στόμα του υποκειμένου του πει
ράματος, του όποιου επαλείφεται κατόπιν ή γλώσσα μέ κατάλληλον χρωστικήν 
ούσίαν, συνήθως μείγμα φυτικού άνθρακος και σοκολάτας. Το ύποκείμενον καλεί
ται να προφέρη ένα φθόγγον. Εξάγεται εν συνεχείς ό τεχνητός ουρανίσκος και εκ 
του χρωσθέντος διά της ανωτέρω ουσίας τμήματος αύτοΰ και της εκτάσεως της 
χρωσθείσης επιφανείας ό μελετητής συμπεραίνει ποιον μέρος του στόματος ήγγι-
σεν ή γλώσσα κατά τήν προφοράν του άρθρωθέντος φθόγγου. Ή μέθοδος αΰτη 
καλείται ο ύ ρ α ν ο γ ρ α φ ι κ ή και το σχετικον ίχνογράφημα του ουρανίσκου 
ο ύ ρ α ν ο γ ρ ά φ η μ α . Εφευρέτης της είναι ό Γερμανός Rudolf Lenz, δστις 
ήτο εγκατεστημένος και είργάζετο εν Χιλή. 

Το ανωτέρω πείραμα δύναται να λάβη χώραν και κατ' άντίστροφον έννοιαν : είναι 
δυνχτον να έξετασθή το μέρος της γλώσσης πού έψαυσε τον ούρανίσκον κατά τήν 
άρθρωσιν. Προς τοΰτο εισάγεται είς το στόμα ό τεχνητός ουρανίσκος μέ κεχρω-
σμένην τήν έσωτερικήν του έπιφάνειαν, το ύποκείμενον προφέρει ròv φθόγγον και 
εν συνεχεία ό μελετητής εξετάζει ποιον μέρος τής γ λ ώ σ σ η ς έχρώσθη, άρα 
ήλθεν είς έπαφήν μέ τον ούρανίσκον. Ή μέθοδος αΰτη λέγεται γ λ ω σ σ ο γ ρ α
φ ί α και το σχετικον ίχνογράφημα γ λ ω σ σ ο γ ρ ά φ η μ α . Νεωτέρα ούρανο
γραφική μέθοδος είναι ή άνευ εισαγωγής τεχνητού ουρανίσκου παρόμοια διαδικα-

έξετάζη τους φθόγγους μιας γλώσσης έν δεδομένη χρονική στιγμή, δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή δέ ή 
Ι σ τ ο ρ ι κ ή ή ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή , δταν άποβλέπη είς τάς κατά τήν πάροδον του χρόνου 
φθογγικάς μεταβολάς. Ή μελέτη τών φθόγγων μιας γλώσσης ή" διαλέκτου άπό λειτουργικής 
απόψεως αποτελεί άντικείμενον ιδιαιτέρου γλωσσικού κλάδου, της Φ ω ν ο λ ο γ ί α ς . 
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σία, είς την οποίαν υπεισέρχεται ή φωτογραφία : φωτογραφίζεται το στόμα του 
υποκειμένου (ουρανίσκος και γλώσσα) μετά τήν άρθρωσιν του φθόγγου, της γλώσ
σης φερούσης βεβαίως τήν αυτήν ως άνω έπάλειψιν. Χωρίς τον τεχνητον ούρα-
νίσκον επιτυγχάνεται φυσικωτέρα άρθρωσις. 

Ή ούρανογραφική μέθοδος μας δεικνύει τήν προσθίαν δψιν της γλώσσης κατά 
τήν εκάστοτε άρθρωσιν. Ό Γερμανός ερευνητής Ε. Meyer έφευρε τήν π λ α σ τ ι-
κ ο γ ρ α φ ι κ ή ν μέθοδον, ή οποία μας δίδει τήν άνάγλυφον μορφήν της γλώσ
σης κατά τήν θέσιν πού λαμβάνει αοτη εντός του στόματος, ενώ προφέρει φθόγ-
γον τινά. Ή μέθοδος αυτή συνίσταται είς τήν τοποθέτησιν εντός του στόματος 
του υποκειμένου του πειράματος ενός τεχνητού ουρανίσκου, άπό του προσθιοπι-
σθίου τόξου του οποίου κρέμανται λεπτότατοι εκ κασσιτέρου κροσσοί. Τό ύπο-
κείμενον προφέρει τόν υπό έξέτασιν φθόγγον, οπότε ή γλώσσα του απωθεί προς 
τά άνω τους κροσσούς. Ούτοι κάμπτονται καΐ λαμβάνουν τό σχήμα της γλώσ
σης υπό μορφήν αρνητικού εκμαγείου αυτής. Εξάγεται μετά προσοχής ό τεχνη
τός ουρανίσκος και εχομεν τήν άνάγλυφον μορφήν της γλώσσης κατά τήν άρθρωσιν. 

"Ηδη άπό της τρίτης δεκαετίας του αιώνος εισήχθη εις τήν φωνητικήν έρευ-
ναν ή α κ τ ι ν ο γ ρ α φ ί α . Αϊ άκτινολογικαί πλάκες μας διεφώτισαν επί της εκ 
του πλαγίου όψεως της άρθρωτικής θέσεως της γλώσσης κατά τήν προφοράν τών 
δ*αφόρων φθόγγων. Κατά τά τελευταία 15—20 έ'τη χρησιμοποιείται καί τό ρ α-
δ ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν φ ί λ μ . Τούτο λαμβάνεται δι' ειδικού μηχανήματος, τό 
όποιον εξουδετερώνει τήν βλαβεράν έπίδρασιν τών άκτίνων Χ επί του οργανισμού 
καί δυνάμεθα ούτω τά πειραματιζώμεθα επί άρκετήν ώραν : τό ύποκείμενον ομι
λεί, ενώ ειδική κινηματογραφική μηχανή λαμβάνει φίλμ της περιοχής στόματος— 
ρινικής κοινότητος— λάρυγγος μέ ταχύτητα 25,50 ή 100 εικόνων κατά δευτερό-
λεπτον. Εύ\όητον είναι δτι μέ τό ραδιογραφικόν φίλμ δυνάμεθα να μελετήσωμεν 
τήν κίνησιν τών φωνητικών οργάνων κατά τήν όμιλίαν. Πρώτος ό Τσέχος φθογ-
γολόγος Β. Η ala, τό 1926, έχρησιμοποίησε τάς άκτινογραφικάς πλάκας εις τήν 
Φωνητικήν. Ό 'ίδιος τό 1931 προσεπάθησε να κινηματογράφηση τήν άρθρωσιν. 
Σήμερον βασική είναι εν προκειμένου ή εργασία της Γαλλίδος φωνητικού Pela 
Simon, καθηγητρίας της Φωνητικής είς τό Παν/μιον του Στρασβούργου. Είς τό 
βιβλίον της περί τών γαλλικών συμφώνων υπό τό φώς της ραδιοκινηματογραφίας 
ή Κα Simon εκθέτει τήν ίστορίαν και τήν τεχνικήν της ραδιογραφικής μεθόδου 
καί τήν έφαρμογήν της είς τήν Φωνητικήν, δημοσιεύουσα καί πίνακα δλων τών 
μέχρι του 1966 ύπαρχουσών άνά τόν κόσμον ραδιογραφικών πλακών καί ταινιών 
κατά γλώσσας. 

Μέ άπλουν καθρέπτην αρχικώς καί με τήν βοήθειαν διαφόρων οργάνων αργό -
τερον ( ε ν δ ο σ κ ο π ί ο υ , λ α ρ υ γ γ ο σ κ ο π ί ο υ ) επραγματοποιήθη ή πα-
ρατήρησις τών διαφόρων άρθρωτικών θέσεων της γλωττίδος, ενώ αί παλμικαί της 
κινήσεις έμελετήθησαν μέ όργανον τό όποιον ονομάζεται σ τ ρ ο β ο σ κ ό π ι ο ν. Αί 
φωνητικαί χορδαί πάλλονται (100—300 παλμικαί κινήσεις κατά δευτερόλεπτον ) καί 
τό στροβοσκόπιον επέτρεψε τήν παρατήρησίν των διά κινηματογραφήσεως αυτών 
μέ ταχύτητα 4000 εικόνων κατά λεπτόν καί εν συνεχείς διά προβολής του φίλμ 
μέ ταχύτητα 16 εικόνων κατά δευτερόλεπτον. Παρόμοιαι κιν/καί ταινίαι ελήφθη
σαν είς τά εργαστήρια Bell της Ν. Υόρκης, ενώ ό Σουηδός φωνητικός Svend 
Smith έπλούτισε τάς γνώσεις μας επί της δραστηριότητος τών φωνητικών χορδών 
πειραματιζόμενος μέ τεχνητάς γλωττίδας. Ό επίσης Σουηδός Bertil Sonesson 
μελέτη τήν αίτίαν τών παλμικών κινήσεων τών φωνητικών χορδών. Τήν συμμε-
τοχήν τών χειλέων είς τήν άρθρωσιν μελέτα εσχάτως μέ είδικόν μηχάνημα, τόν 
ή λ ε κ τ ρ ο μ υ ο γ ρ ά φ ο ν , ή Σουηδή φωνητικός Κα Κ. Hadding, καθηγήτρια 
της Φωνητικής είς τό Παν/μιον της σουηδικής πόλεως Λούντ. Τήν άρθρωτικήν 
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δύναμιν, δηλ. το ποσοστόν δυνάμεως πού καταβάλλει 6 ομιλών κατά την άρθρωσιν 
έκαστου φθόγγου, έμέτρησε μέ είδικόν μηχάνημα è Άμερικανογάλλος φωνητικός 
Α. Malecot, ένω ό Σουηδός Folke Strenger ασχολείται μέ τήν ύπογλώττιον πίε-
σιν κατά τήν όμιλίαν καί καταγράφει μέ μηχάνημα ιδικής του έπινοήσεως τήν 
πίεσιν πού άσκεΐ ή στήλη του έκπνεομένου αέρος επί της γλωττίδος και έπί τών 
άλλων εμποδίων (φραγμών, στενών διαύλων) πού συναντά κατά τήν δίοδόν της. 
"Ηδη δμως άπο του 1902 τον βγκον του έκπνεομένου αέρος κατά τήν όμιλίαν 
είχε μετρήσει ό Γάλλος L. Roudet. 

Έπεσκοπήσαμεν μέχρι τοΰδε κατά χρονολογικήν σχεδόν σειράν εμφανίσεως 
των τάς μεθόδους και τα Οργανα τών άρθρωτικών παρατηρήσεων θά πραγματο-
ποιήσωμεν τώρα μίαν έπιστροφήν εις τα τέλη του 19ου αιώνος δια νά παρακο-
λουθήσωμεν τήν έξέλιξιν της ακουστικής Φωνητικής. 

Το όργανον πού έ'φερε τήν έπανάστασιν εις τήν Γλωσσολογίαν είναι ό κατα
γραφικός κύλινδρος. Γνωστός άπο τών μέσων του 19ου cd. έχρησιμοποιήθη το 
πρώτον καί συστηματικώς δια φωνητικάς έρευνας το 1880 υπό του άββά Rous-
selot, του οποίου το θεμελιώδες σύγγραμμα «Άρχαί τής πειραματικής Φωνητι
κής» (α' εκδ. Παρίσιοι 1908) εξακολουθεί νά άποτελή τήν Βίβλον του πειραμα
τιζόμενου φθογγολόγου. Άργότερον το δργανον τοΰτο ώνομάσθη kymographe, 
6νομα πού πρέπει νά άποδοθή εις τήν έλληνικήν ως κ υ μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς . 
'Αποτελείται άπο περιστρεφόμενον μέ σταθεράν ταχύτητα μεταλλικον κύλινδρον, 
έπί του οποίου έ'χει έφαρμοσθή αίθαλωμένος χάρτης. Έ π ί του χάρτου τούτου δύ
νανται ν' αποτυπωθούν υπό μορφήν τρομώδους γραμμής αϊ παλμικαί κινήσεις 
τής φωνής λαμβανόμεναι εις τρία σημεία : έπί του λάρυγγος, εις το άνοιγμα του 
στόματος καί εις τήν έξοδον τών ρωθώνων : μία κάψουλα τοποθετείται έπί του 
λάρυγγος του υποκειμένου του πειράματος, μικρή μεταλλική χοάνη εφαρμόζεται 
καλώς προ του στόματος αύτοΰ καί μία υαλίνη κάψουλα τίθεται εντός του ενός 
ρώθωνος. Το ύποκείμενον ομιλεί καί αϊ άναφερθεΐσαι ανωτέρω παλμικαί κινήσεις 
μεταδίδονται δ' ελαστικών σωλήνων εις μανομετρικά τύμπανα πού θέτουν εις κί
νηση/ μικρόν μοχλόν, εις το άκρον του όποιου είναι προσκεκολλημένη μικρά ακίς. 
Ή ακίς αυτή έπακουμβίχ έπί του περιστρεφόμενου κυλίνδρου καί χαράσσει έπί 
του αίθαλωμένου χάρτου το λεγόμενον κ υ μ α τ ο γ ρ ά φ η μ α , δηλ. γραμμι-
κήν παράστασιν τών παλμικών κινήσεων τής φωνής. Το ληφθέν χάραγμα άναγι-
νώσκεται ευκόλως διά γυμνού οφθαλμού ή τή βοηθεία άπλου μεγεθυντικού φα
κού δια τάς λεπτομέρειας. Το κυματογράφημα αποτελείται άπο εν, δύο ή τρία 
παράλληλα έγγραφήματα : τό στοματικόν, το ρινικόν καί τό λαρυγγικον (συνη-
θέστερον άπο τά δύο πρώτα μόνον). Μας διαφωτίζει έπί τής άρθρωτικο-άκουστι-
κής διαφοράς μεταξύ φωνηέντων καί συμφώνων, μεταξύ κλειστών καί συνεχών 
συμφώνων, επί τής ήχηροποιήσεως ή φωνηεντοποιήσεως μερικών συμφώνων εις 
ώρισμένας θέσεις, έπί τής υπάρξεως φθόγγων πού δέν συλλαμβάνει το οδς, έπί 
τής χρονικής διαρκείας τών φθόγγων (μετρούμενης εις δέκατα του δευτερολέπτου), 
έπί τής εντάσεως του έκπνεομένου αέρος καί έπί πολλών άλλων φωνητικών λεπτο
μερειών. Μέ κάποιαν δυσκολίαν βεβαίως είναι δυνατόν νά παρακολουθήσωμεν έπί 
του κυματογραφήματος τήν Ιντασιν τών φωνηέντων καθώς καί τήν καμπύλην του 
φραστικού τονισμού. Κυματογραφήματα καί ούρανογραφήματα εις τήν μελέτην 
ελληνικών φθόγγων έχρησιμοποίησε τό πρώτον ό Γάλλος Η. Pernot, ιδρυτής του 
'Ινστιτούτου Φωνητικής τών Παρισίων, διά τήν περιγραφήν άρθρώιεων τής Χια-
κής διαλέκτου καί τής Τσακωνικής κατά τάς δύο πρώτας δεκαετίας του αιώνος. 

Σήμερον υπάρχουν τελειοποιημένοι κυματογράφοι, ηλεκτροκίνητοι. Ό τελειό
τερος εις τό είδος τούτο είναι ό ευρισκόμενος είς τό Ίνστιτοΰτον Φωνητικής του 
Παν/μίου του Στρασβούργου, διαθέτων ήλεκτρονικόν ένισχυτήν καί ηλεκτρονικούς 
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έγγραφεΐς έπινοηθέντας υπό του καθηγητού P. Burgstahler. Γενικώς δμως δ κυ-
ματογράφος έχει σχεδόν έγκαταλειφθή υπό των ερευνητών, καθ' δσον άλλα μηχα
νήματα, εξυπηρετούντα τον αυτόν σκοπόν, δίδουν ακριβέστερα και πλουσιώτερα 
εις πληροφορίας χαράγματα. Με τον κυματογράφον έχουν συνδεθή τά ονόματα 
μεγάλων φθογγολόγων τών άρχων του αιώνος, δπως του άββα Rousselot, του 
επίσης Γάλλου Maurice Grammont, του "Αγγλου Daniel Jones, του εν Σουηδία 
κυρίως εργασθέντος Γερμανού Ernst Meyer και της Γαλλίδος Marguerite Durand. 

Προ του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου δ Πορτογάλος φωνητικός Armando 
de Lacerda εΐχεν εφεύρει 'ίδιον τρόπον αμέσου άποτυπώσεως τών ηχητικών παλ
μών επί αίθαλωμένου χάρτου τη βοήθεια άκτινος πού έκχέει μελάνην. Το μηχά
νημα του ώνόμασε χ ρ ω μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν ή ή λ ε κ ρ ο χ ρ ω μ α τ ο γ ρ ά -
φ ο ν (πορτογ. cromógrafo). Τούτο απετέλεσε το πρότυπον του άκιδογράφου περί 
του δποίου κατωτέρω. 

*0 π α λ μ ο γ ρ ά φ ο ς είναι το όργανον εκείνο το όποιον κυρίως αντικα
τέστησε τον κυματογράφον. Εις τα εργαστήρια της Φωνητικής χρησιμοποιείται 
κατά το πλείστον δ παλμογράφος καθοδικών άκτίνων. Το ύποκείμενον του πειρά
ματος ομιλεί ελευθέρως και εις σχετικώς άπεριόριστον χρόνον προ μικροφώνου 
συνδεδεμένου μέ τον παλμογράφον, μία δέ φωτεινή κηλίς πάλλεται επί της φθο-
ριζούσης οθόνης του οργάνου και διαγράφει τήν παλμογραφικήν καμπύλην, παρέ
χουσα οοτω οπτικήν εικόνα τών παλμών του εκπεμπόμενου ηχητικού σήματος. 
Ή είκών αΰτη δύναται να εγγραφή επί παλμογραφικου φίλμ, λαμβανομένου δια 
κινηματογραφικής μηχανής συνεχούς λήψεως προσαρμοζόμενης επί τής παλμο-
γραφικής οθόνης. Τδ παλμογράφημα τούτο παρέχεται επί χάρτου πλάτους 3,5 
εκατοστών καΐ περιέχει, αναλόγως του τύπου του μηχανήματος, πολλά ταυτοχρό
νως έγγραφήματα. "Οσον μικρότερος είναι δ αριθμός τούτων, τοσούτον εύκολωτέρα 
είναι ή άνάγνωσις του πχλμογραφήματος, λόγω του στενού πλάτους του χάρτου. "Η 
χρήσις του παλμογράφου διεδόθη άπό του 1930, ΰστερα άπδ τάς σχετικάς εργα
σίας του Fletcher εις τα εργαστήρια τής Τηλεφωνικής Εταιρείας Bell τής Ν. 
'Υόρκης. Μέ τάς παλμογραφικάς έρευνας, αϊ δποΐαι παρέχουν τα αυτά μέ τάς 
κυματογραφικάς δεδομένα, άλλ' επί πλέον και στοιχεία επί τών πρώτων συνιστω
σών τών φωνηέντων, είναι συνδεδεμένα τα ονόματα μεγάλων φθογγολόγων, δπως 
του Ίταλοΰ Α. Gemelli, του Φιλλανδοΰ Α. Sovijärvi (Σοβιγέρβι), του Πορτογά
λου M. de Païva Boleo και τής Γαλλίδος S. Borei—Maisonny. 

Νεώτερον είδος καθοδικού παλμογράφου είναι τδ λεγόμενον γαλλιστί storascope, 
τδ όποιον διατηρεί επί 24 ώρας έπί τής οθόνης του τήν παλμογραφικήν καμπύ
λην, επιτρέπον οΰτω τήν μελέτην αυτής και τήν εν συνεχεία άπόσβεσίν της. Τοΰτο 
προς εξοικονόμηση; του παλμογραφικου φίλμ, του δποίου απαιτείται μεγάλη πο-
σότης διά κινηματογράφησιν του φωτεινού σήματος κατά τδν ανωτέρω αναπτυ
χθέντα τρόπον. 

Ά π δ τους μηχανικούς παλμογράφους κυριώτερος εκπρόσωπος εις τα εργα
στήρια Φωνητικής είναι δ ά κ ι δ ο γ ρ ά φ ο ς . 'Ομοιάζει πρδς τδν έγκεφα-
λογράφον ή τδν ήλεκτροκαρδιογράφον τής 'Ιατρικής και οι Γάλλοι τδ ονομά
ζουν mingographe. Παρεμφερές είναι το δνομά του εις τήν άγγλικήν, τήν 
σουηδικήν, τήν γερμανικήν κ.ά. γλώσσας. Τδ δργανον τούτο αποτελείται βα-
σικώς άπδ σύστημα γαλβανομέτρων πού καταγράφουν τήν φωνήν περιστρεφό
μενα μέ μεγάλην ταχύτητα. 'Ομιλεί τις πρδ μικροφώνου ή προ ειδικής συ
σκευής καλούμενης ά ε ρ ό μ ε τ ρ ο ν τ ο υ S v e n d S m i t h (άπδ τδ 
δνομα του ανωτέρω αναφερθέντος Σουηδού επιστήμονος κατασκευαστοΰ του) συν
δεδεμένων μέ τδν άκιδογράφον, δ όποιος δίδει άπ' ευθείας έπί χιλιοστομετρικοΰ 
χάρτου πλάτους 9 ή 16 εκ., έκτυλισσομένου μέ ταχύτητα ποικίλουσαν άπδ 0,5 εως 
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200 cm /s, γραμμικάς παραστάσεις πολλών παραμέτρων της φωνής, ταυτοχρόνως 
εγγραφόμενων δι' εγχύσεως ειδικής μελάνης άπο εν είδος στυλογράφων. Δια πλά
τος χάρτου 9 εκ. άρκοΰν τρεις παράμετροι ώστε το έγγράφημα να είναι εύανά-
γνωστον. Τον άκιδογράφον εκτιμά ιδιαιτέρως δ Σουηδός φωνητικός Gunnar Fant 
δια τά πλεονεκτήματα του : είναι μηχάνημα εύμετακόμιστον εύκολου χειρισμού, 
χαμηλού κόστους, χρησιμοποιεί χαμηλής τιμής χάρτην εγγραφής και παρέχει 
πολλά καί πολύτιμα στοιχεία εις τήν Ιρευναν. Πράγματι εϊναι πολυτιμώτατος δια 
την μελέτην της προσωδίας, του φραστικού τονισμού, του τονισμού των λέξεων 
καί γενικώς παντός δ,τι άφορφ εις τήν χρονικήν διάρκειαν, τήν έ'ντασιν καί τήν 
ποικιλίαν συχνότητος του θεμελιώδους των φωνηέντων κλπ. Είναι δυνατόν να χρη-
σιμοποιηθή ό άκιδογράφος δια να δώση γραμμικήν παράστασιν ομιλίας προεγ-
γραφείσης έπί μαγνητοταινίας, δηλ. άνευ αυτοπρόσωπου παρουσίας του υποκει
μένου του πειράματος. 

Ό παλμογράφος με άμεσον έγγραφήν δια φωτεινής δέσμης πλούσιας είς 
υπεριώδεις ακτίνας, εφοδιασμένος μέ 10 γαλβανόμετρα, εϊναι ή τελευταία λέξις 
τών μηχανημάτων του είδους. Το χάραγμα του περιλαμβάνει μέχρι δέκα παρα
μέτρους τής φωνής, άποτυπουται δε επί φωτογραφικού χάρτου ευαίσθητου είς τήν 
υπεριώδη άκτινοβολίαν καί πού εμφανίζεται αυτομάτως μετά τήν εκθεσιν καί δύ
ναται να διατηρηθή έπί ενα μήνα ή καί να σταθεροποιηθή δι* έπιχρίσεως δι' ειδικής 
ουσίας. Το πλάτος του χάρτου τούτου εϊναι 15 εκατοστών, ή δε ταχύτης έκτυ-
λίξεως 0,4—250 crn/s.^ 

Έρχόμεθα τώρα εις τα όργανα τής καθ' αυτό ακουστικής φωνητικής έρεύνης. 
Ό κυματογράφος καί τα διάφορα είδη παλμογράφων πού άναφέρομεν είναι Ορ
γανα παρατηρήσεως, ή ακουστική δμως μελέτη τών φθόγγων είναι κυρίως ή άνά-
λυσις καί ή σύνθεσις αυτών. Το κατ' εξοχήν μηχάνημα τής ακουστικής έρεύνης 
είναι ό ή χ ο γ ρ ά φ ο ς , δια του όποιου προβαίνομεν είς τήν φασματογραφικήν 
άνάλυσιν τής φωνής. Το μηχάνημα αυτό εϊναι προϊόν τών ερευνών του Εργα
στηρίου Bell τής Ν. Υόρκης καί κατεσκευάσθη το πρώτον το 1939. Ή χρησι-
μοποποίησίς του είς τήν Φωνητικήν ήρχισε μετά τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλε-
μον άπο τον Άμερικανον Martin Joos. Tò πλέον τελειοποιημένον πρότυπόν του 
πού χρησιμοποιούν οι φθογγολόγοι είναι το κατασκευαζόμενον ύπο τής αμερικα
νικής εταιρείας Kay - Electric. Ό ήχογράφος είναι είδος φασματογράφου άνα-
λύοντος δια σειράς ακουστικών φίλτρων τήν φωνήν καί παρέχοντος έπί ειδικού 
ηλεκτρολυτικού χάρτου διαστάσεων 1 4 7 χ 3 2 5 χιλιοστομέτρων το άκουστικον φά
σμα τής ομιλίας, αυτό πού οι 'Αμερικανοί επιστήμονες ώνόμασαν visible speech 
(ορατή ομιλία). Το ύποκείμενον του πειράματος ομιλεί έπί βραχύτατον χρονικον 
διάστημα, το πολύ έπί 2,4 δευτερόλεπτα (συνολικώς 30 περίπου φωνήματα), προ 
μικροφώνου συνδεδεμένου μέ τον ήχογράφον. Ή βραχεία διάρκεια περιορίζει τήν 
φυσικότητα τής ομιλίας, άλλα παρά το γεγονός τούτο ό ήχογράφος εϊναι το κύ-
ριον Οργανον τής συγχρόνου Φωνητικής, το «δεξί χέρι» του πειραματιζόμενου 
φθογγολόγου. Θα έχρειάζετο είδικον άρθρον δια να έκθέσωμεν λεπτομερώς τήν 
λειτουργίαν καί τήν χρησιμότητα του οργάνου. Περιόριζα μέθα νά άναφέρωμεν μό
νον, 6τι ό ήχογράφος παρέχει φάσμα ευρείας ή στενής ζώνης, συχνότητος μέχρι 
15000 Hertz (ή άνάλυσις του φάσματος λαμβάνει χώραν εντός 80 δευτερολέπτων 
κατά μέσον δρον ). Αμφότεροι οί φασματικοί ούτοι τύποι παρέχουν τάς αύτάς πληρο
φορίας, άλλ' άλλας μεν διακρίνομεν σαφέστερον έπί του ενός τούτων καί άλλας έπί 
του άλλου. Το ήχογράφημα μας παρουσιάζει οριζοντίως (είς γραμμικήν κλίμακα) 
τήν χρονικήν διάρκειαν του ηχητικού σήματος, καί επομένως εκάστου φωνήματος, 
καθέτως δέ (είς γραμμικήν ή εις λογαριθμικήν κλίμακα) τήν συχνότητα τών 
ήχων. Ή μικρά ή μεγάλη εντασις τής άμαυρώσεως του χάρτου αντιστοιχεί ε'ις 
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τήν έ'ντασιν του ήχου. Τρίτος τύπος ηχητικού φάσματος, το όποιον λαμβάνομεν 
δια νεωτέρου τύπου ήχογράφων, είναι ό παρουσιάζων το περίγραμμα των διαφό
ρων σχηματιστικών ζωνών τών ήχων, δηλ. τάς λεγομένας καμπύλας ΐσου εύρους. 
Μέ κατάλληλον μηχανικόν χειρισμον του ήχογράφου και βάσει φάσματος ενός 
τών τριών προηγουμένων τύπων δυνάμεθα να λάβωμεν στιγμιαΐον φάσμα, το 
όποιον όνομάζομεν διάτομήν. Το τοιούτον χάραγμα παρέχει επί του καθέτου 
άξονος τάς συχνότητας και επί του οριζοντίου την εντασιν τών διαφόρων συνι
στωσών του ήχου έκπεφρασμένας εις λογαριθμικήν κλίμακα, ήτοι εις μονάδας 
décibel (μέχρι 40 κατ' άνώτατον δριον). 

Αϊ ούτω ληφθεΐσαι φασματογραφικαί αναλύσεις επιτρέπουν την συστηματί-
κήν μελέτην τών καταγραφέντων ήχων και τον βάσει ταύτης ελεγχον της φωνη
τικής μεταγραφής του κειμένου ηχητικού μηνύματος. Τα ήχογραφήματα επιτρέ
πουν την μέτρησιν της συχνότητος τών σχηματιστικών ζωνών τών αρμονικών 
ήχων, δηλ. τών φωνηέντων, την σχετικήν εντασιν αυτών, τάς μεταβάσεις άπο 
ήχου εις ήχον (διφθόγγους, γεωμετρικόν τόπον τών συμφώνων κλπ.), τάς ζώνας 
θορύβου. 'Ημπορούν να μας δείξουν επακριβώς τον φωνηεντικον ή συμφωνίκον 
χαρακτήρα ενός φθόγγου, την ήχηροποίησιν, τήν άποηχοποίησιν, την έρρίνωσιν 
φθόγγου κλπ. Άλλα και πληροφορίας έπί του φραστικού τονισμού δύνανται να 
μας δώσουν τα ήχογραφήματα, δταν εγγραφή έπ' αυτών ή καμπύλη της μετα
βολής τής εντάσεως τής φωνής τής προφερθείσης μικρας φράσεως. Βάσει της 
φασματικής αναλύσεως δια του ήχογράφου επετεύχθη ή σύνθεσις τής ομιλίας, ως 
θα ϊδωμεν κατωτέρω. 

'Έν ακόμη μηχάνημα τών φθογγολόγων είναι ό ύ ψ ο μ ε τ ρ η τ ή ς τ ό ν ο υ , 
γνωστόν μέ το άγγλικόν του δνομα pitchmeter. Παρέχει χαράγματα πού μας βοη
θούν να μελετήσωμεν το ΰψος τής φωνής και τήν εντασιν της κατά τήν όμι-
λίαν. Το τελειότερον εις το είδος του είναι το pitchmeter του 'Ινστιτούτου Φω
νητικής τής Κοπεγχάγης, κατεσκευασθέν συμφώνως προς τάς υποδειχθεί
σας υπό του Σουηδού καθηγητού Gunnar Fant τελειοποιήσεις. "Η λειτουργία 
τών έντασιομέτρων του είδους τούτου, ως καΐ ή του ήχογράφου, στηρίζεται εις 
τήν άνάλυσιν του ηχητικού μηνύματος δια συστήματος φίλτρων. Το χάραγμα 
πού μας παρέχουν είναι ή καμπύλη τών μεταβολών τής συχνότητος του θεμε
λιώδους, τήν οποίαν δυνάμεθα να άποτυπώσωμεν τή βοηθεία του άκιδογράφου, 
μεθ' οΰ συνδέομεν το pitchmeter. Έ ν άλλου εΐδους μηχάνημα καταγραφής του 
ύψους τής φωνής, το όποιον στηρίζεται εις τήν αυτήν μέ το pitchmeter αρχήν, 
είναι το κατασκευασθέν είς το Ίνστιτουτον Φωνητικής του Παν/μίου τής Γκρε-
νομπλ (Γαλλία) και το όποιον ονομάζεται «ανιχνευτής μελωδίας». Ώ ς δηλοΐ και 
το δνομά του, πρόκειται περί οργάνου μελέτης του φραστικού τονισμού, ενός 
κεφαλαίου τής Φωνητικής πού μόλις κατά τα τελευταία Ιτη ήρχισε να ερευνάται 
υπό τών γλωσσολόγων. 

Το β α θ ύ μ ε τ ρ ο ν είναι συσκευή έπινοηθεισα και κατασκευασθεισα υπό 
του Τ. S. Korn είς το Ελεύθερον Παν/μιον τών Βρυξελλών. Είναι εις λογα
ριθμικός καταγραφεύς πού επιτρέπει να άναπαραστήσωμεν ύπο λογαριθμικήν μορ-
φήν τας μεταβολάς τής εντάσεως του ηχητικού μηνύματος έν συναρτήσει προς 
τον χρόνον και να μετρήσωμεν το έπίπεδόν του είς μονάδας décibel. Είναι βε
βαίως μηχάνημα πολύπλοκον, το όποιον δμως μας βοηθεΐ είς τήν μελέτην του 
φραστικού τονισμού και συνάμα εις τήν έξαγωγήν στατιστικών συμπερασμάτων. 

Ή Γαλλίς φωνητικός Odette Mettas μελέτα τον φραστικον τονισμον κατά το 
πλείστον βάσει μαγνητοφώνων διαφόρων τύπων. Τά πειράματα της ονομάζει 
«μεθόδους αλλοιώσεων» ( ενν. του ήχου). Ή άνάπτυξίς των θα μας έφερε πολύ 
μακράν. Έπί τή ευκαιρία δμως δέν πρέπει να παραλείψωμεν να τονίσωμεν τήν 
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σημασίαν του μαγνητοφώνου εις τάς φωνητικάς έρευνας. Είναι, ώς καί ή φωτο
γραφική και ή κινηματογραφική μηχανή (των οποίων ανωτέρω έπανειλημένως 
εξετέθη ό ρόλος) άπαραίτητον βργανον των εργαστηρίων πειραματικής Φωνητι
κής. Δ»ά του μαγνητοφώνου καταγράφεται καί διατηρείται ή ομιλία, καταρτιζο
μένων οΰτω τών αρχείων μαγνητοταινιών είς τα διάφορα 'Ινστιτούτα Φωνητικής. Ό 

πειραματιζόμενος φθογγολόγος διαθέτει κατ' αυτόν τον τρόπον εν σήμα, το όποιον 
δύναται νά άναπαραγάγη, οσάκις το κρίνει άναγκαΐον καί κατά διάφορα χρο
νικά διαστήματα, δια να το μεταγράψη, το παρατήρηση καί το άναλύση. Συχνό
τατα το σημεΐον εκκινήσεως δια την μελέτην μιας γλώσσης ή διαλέκτου είναι 
ή έπί μαγνητοταινιών καταγραφή ενός corpus λέξεων καί φράσεων. Εύνόητον 
είναι δτι το μαγνητόφωνον καί το μικρόφωνόν του πρέπει νά είναι καλής ποιό
τητος καί αϊ μαγνητοταινίαι καλής πιστότητος. Ώ ς προς το μικρόφωνόν παρα-
τηρουμεν δτι υπάρχουν πολλοί τύποι καί ή εκλογή του καταλληλότερου υπαγο
ρεύεται άπο τάς προϋποθέσεις έγγραφης καί χρησιμοποιήσεως του μέλλοντος νά 
έγγραφη σήματος. Αϊ έγγραφαί συνήθως γίνονται είς είδικήν αίθουσαν ηχοληψίας 
τών Ινστιτούτων Φωνητικής, προκειμένου δμως νά πραγματοποιηθή έξωεργα-
στηριακή έγγραφη, καταλληλότερον είναι το μικρόφωνόν πού συλλαμβάνει μόνον 
τους άπο μιας κατευθύνσεως (τής του προ αύτοΰ ομιλούντος ατόμου) προερχο
μένους ήχους. Ώ ς προς τήν ταχύτητα έγγραφης του μαγνητοφώνου δια πειρα
ματικούς φθογγολογικούς σκοπούς παρατηρουμεν δτι ή ταχύτης τών 19,05 cm/s 
είναι αρκετά καλής πιστότητος καί ή συνηθέστερον χρησιμοποιούμενη. Δι' έγγρα-
φάς προς φθογγολογικήν έπεξεργασίαν καί μελέτην συνίσταται ή απλή (μονή) εγ
γραφή έπί μαγνητοταινίας standard, υψηλής μηχανικής άνθεκτικότητος. 

"Ήδη άπο τής 'Αρχαιότητος ό άνθρωπος ώνειρεύετο τήν τεχνητήν άπομίμη-
σιν τής ανθρωπινής φωνής, άλλα αϊ πρώται προσπάθειαι συνθετικής δια μηχα
νημάτων ομιλίας χρονολογούνται μόλις άπο του 18ου αιώνος με πρωτεργάτας τον 
Γάλλον άββα Mical, τον Δανον Kratzeristein καί τον Αύστριακον von Kempelen. 
"Εκτοτε αϊ συνθετικαί μέθοδοι προσεκόμισαν νέας λύσεις είς τήν φωνητικήν έ'ρευ-
ναν καί έγνώρισαν τεραστίαν άνάπτυξιν άπο του 1950 καί εντεύθεν. Τήν ίστο-
ρικήν έξέλιξιν τών ερευνών δια τήν έπίτευξιν συνθετικής ομιλίας μας έδωσε 
εις το πέρυσι εκδοθέν σχετικον έργον του ό Γερμανός φωνητικός Jens-Peter 
Köster. 

Τα μηχανήματα συνθέσεως ημπορούν νά διαιρεθούν εις δύο κατηγορίας : 
1) Τα λεγόμενα άγγλιστί vocoders, γαλλιστί vocodeurs. Είναι μηχανήματα 

πραγματοποιούντα εις πραγματικόν χρόνον τήν άνάλυσυ καί τήν σύνθεσιν του λό
γου συμφώνως προς μέθοδον έπινοηθεΐσαν το 1939 υπό του 'Αμερικάνου Η. Dudley. 
Ό τύπος τών μηχανημάτων τούτων δέν προσφέρεται καί πολύ είς τάς φωνητι-
κάς μελετάς, διότι δέν επιτρέπει τήν παρουσίασιν τών ακουστικών ενδείξεων καί 
τών διακριτικών χαρακτηριστικών του λόγου. Έιναι μηχανήματα πού ανασυνθέ
τουν τον λόγον τη βοήθεια συστήματος φίλτρων καί τον έπανασυνθέτουν αυτο
μάτως βάσει τής έπιτευχθείσης αναλύσεως. Ή Γαλλίς φωνητικός Odette Mettas 
τά χρησιμοποιεί δια τήν μελέτην του φραστικού τονισμού. 

2) Τά μηχανήματα τής δια τών παραμέτρων συνθέσεως. Ταΰτα λειτουργούν 
έπί τη βάσει τών παραμέτρων πού εξήχθησαν δια τής αναλύσεως καί αϊ όποΐαι 
δυνατόν νά είναι άρθρωτικαί ή άκουστικαί. 'Υπάρχουν πολλοί τύποι τοιούτων 
μηχανημάτων : 

α) Ό τύπος του pattern-playback. Πρόκειται περί μηχανήματος, το όποιον 
«άναγινώσκει» ήχογράφημα πού έχει σχεδιασθή δια τής χειρός έπί ' διάφανους 
χάρτου. 'Αναπαράγει τους ή#ους τής φωνής καί δύναται νά τροποποίηση τά διά
φορα στοιχειά της. Έφευρέθη υπό του F. S. Kooper εις τά εργαστήρια Haskins 
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της Ν. Υόρκης το 1952 και έχρησιμοποιήθη πολύ ύπο του εν Η Π Α εργασθέν
τος Γάλλου φωνητικού P. Delattre. Tò playback έπέτρεψεν εις τον Delattre τήν 
διατύπωση/ της θεωρίας των ακουστικών γνωρισμάτων του λόγου καί προσέφερε 
τεραστίας υπηρεσίας εϊς τήν φωνητικήν ερευναν. Εις τον τύπον του οργάνου τούτου 
ανήκουν καί τα προσφάτως κατασκευασθέντα εις το έργαστήριον Μηχανικής Φυ
σικής του Παν/μίου τών Παρισίων Ε ί κ ο ν ό φ ω ν α (icophone Ι, II καί III). 
Τούτων το πρότυπον ύπ' αριθ. III λειτουργεί συνδεδεμένον μέ ήλεκτρονικον 
έγκέφαλον. 

β) Τα μηχανήματα συνθέσεως βάσει τών συνιστωσών τών φωνηέντων δι' άν-
τηχούντων κυκλωμάτων. Εις το εΐδος αυτό ανήκουν το PAT (αρχικά τών αγγλι
κών λέξεων parametric artificial talker), κατασκευασθέν υπό του W. Laurence εις 
το Έδιμβοΰργον το 1953 καί τα OVE 1 κ α Ι Ο ν Ε 2 (αρχικά τών λατινικών λέξεων 
orator verbis electricis), κατασκευασθέντα κατά το ϊδιον έτος είς τήν Στοκχόλ-
μην υπό του Gunnar Fant. Τα μηχανήματα ταΰτα δέχονται τάς παραμέτρους υπό 
μορφήν καμπυλόγραμμων χαραγμάτων είς μηχανισμον εισόδου, δστις τα «άναγι-
νώσκει» καί διαβιβάζει τάς πληροφορίας είς τον συνθέτην. Κωδικοποιούνται μό
νον οι φορείς σημασίας χαρακτήρες του λόγου, δηλ. αϊ δύο πρώται συνιστώσαι 
τών φωνηέντων, ή συχνότης του θεμελιώδους κλπ. Ούτω τα μηχανήματα ταύτα 
μας επιτρέπουν μίαν καλής ποιότητος σύνθεσιν της φωνής. Ό Gunnar Fant κα-
τεσκεύασε καί το μηχάνημα lea, ομοίωμα του ανθρωπίνου φωνητικού άγωγου, 
καί το έχρησιμοποίησεν δια να διερεύνηση πειραματικώς τήν άκουστικήν του θεω-
ρίαν περί της παραγωγήε του έναρθρου λόγου. 

"Η τελευταία έξέλιξις είς τον τομέα της συνθέσεως της άνθρωπίνης φωνής 
εϊναι ή χρησιμοποίησις τών ηλεκτρονικών υπολογιστών (εγκεφάλων) εν συνδυα-
σμφ προς μηχανήματα ονομαζόμενα μ ε τ α τ ρ ο π ε ί ς . 'Υπάρχει ό α ν α λ ο 
γ ι κ ό ς ψ η φ ι α κ ό ς μ ε τ α τ ρ ο π ε ύ ς , δ όποιος μετατρέπει το ήχητικον 
σήμα είς τήν γλώσσαν του ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ, δηλ. είς αριθμούς, καί ει
σάγει οΰτω τάς σχετικάς πληροφορίας εις τον ύπολογιστήν. Είς τήν Ιξοδον τούτου 
υπάρχει το άντίστροφον μηχάνημα, ήτοι ό ψ η φ ι α κ ό ς α ν α λ ο γ ι κ ό ς μ ε 
τ α τ ρ ο π ε ύ ς ό όποιος μετασχηματίζει τήν γλώσσαν του ύπολογιστοΰ είς ήλεκ-
τρικήν τάσιν. Ή τάσις αύτη εισάγεται είς μεγάφωνον καί οΰτω αναπαράγεται ή 
φωνή. Το πείραμα εϊναι έπιτυχέστερον, δταν οι μετατροπείς είναι πολύ μεγάλης 
ταχύτητος. *Αν καί ή τιμή των είναι υψηλή καί ή χρήσις των πολύπλοκος, οι 
ηλεκτρονικοί ύπολογισταί έν συνδυασμώ προς τους μετατροπείς θα είναι τα βρ-
γανα του μέλλοντος δια τήν σύνθεσιν της ομιλίας. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

M a u r i c e G r a m m o n t , Traité de Phonétique (Παρίσι, 1933). 

K e r s t i n H a d d i n g καί L. P e t e r s s o n, Experimentell Fonetik (Λούντ, 

1970. Σουηδιστί). 

M a r t i n J o o s , Acoustic Phonetics (1948). 

J e n s - P e t e r K o s t e r, Historische Entwicklung von Syntheseapparaten 

(Άμβουργον, 1973). 

G e r h a r t L i n d n e r , Einführung in die experimentelle Phonetik (Μόναχον, 

1969). 

B e r t i l M a l m b e r g, Les domaines de la Phonétique (Παρίσι, PUF, 1971, 

Μετάφρ. εκ της σουηδικής). 



- 1 2 9 -

Τ ο υ α ύ τ ο υ, Les nouvelles tendances de la Linguistique ( Παρίσι, PUF, 1968. 

Μετάφρ. έκ της σουηδικής. Υπάρχει και αγγλική μετάφρασις). 

O d e t t e M e t t a s, Les techniques de la Phonétique instrumentale et l'into
nation (Βρυξέλλαι, 1971). 

P o t t , K o f f καΐ G r e e n , Visible speech (1947). 

E r n s t P u l g r a m , Introduction to the spectrography of speech ( 1959). 

P i e r r e R o u s s e l o t , Principes de Phonétique expérimentale (β' έκδ. 

Παρίσι, 1924). 

P e l a S i m o n , Les consonnes françaises. Mouvements et positions articula-
toires à la lumière de la radiocinématographie (Παρίσι, 1^67). 

ΑΡΧΑΙΟΡΡΎΘΜΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

'Επί τ ώ συνελθόντι elç Στουτγάρδην Συνεδρίω των Κλασσικών Φιλολόγων 

Ου σύλλογος τ«ς, συμπόσιον <5' έφυ 

αληθές, εΐ τοιοίδε διδάσκαλοι 

παλαιγενών γλωσσών λατρεία 

μονσοχαρεϊ πιθανοί συνήλθον. 

επιτρόπους τοϋ κτήματος άψθίτου 

ανωγεν υμάς αμφιθαλής ëgcoç 
ταρισθ* ετοίμοις έμφυτεΰσαι 

ήθεσι της νεότητος έσθλής. 

νεοις μεν 'Ελλάς αΐεν δμόπτερος> 

ου Ò* εξ ευατών ζώσ> ιεροί λόγοι— 

ερμηνεων οεϊ' κωφός ήν γαρ 

αυτός άνευ Πυθίας 'Απόλλων. 

W. KUCHENMÜLLER STUTTGART 
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