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Тема 1: АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА РЕЧЕОБРАЗУВАНЕТО 
 

1. Въведение в теорията на разпознаване на реч 

Говоримата реч е един от начините за комуникация между хората. В тази тема ще бъдат 

разгледани начинът на продуциране на реч, способността на човешкото ухо за нейното 

възприятие и способността на мозъка да я разбира. 

Най-общо речевата вълна може да се разглежда като аналогов сигнал, продуциран от 

фонаторния апарат (устна кухина, език, твърдо и меко небце, ларинкс, гласилки или 

наречени още гласни гънки). Тази звукова вълна се възприема от слуховият апарат. След 

това за неговото възприятие и анализиране се заема мозъка. 

Освен това речевите сигнали се състоят от аналогови речеви модели, въз основа на които се 

извършва дискретизиране, анализиране и символно представяне на речта. Под символно 

представяне ще разбираме графемите (букви, фонеми)  използвани за обозначаване на 

говорима реч. 

Най-малката част на една езикова система е фонемата. Допустимата съвкупност от няколко 

фонеми образува сричка, а допустимата съвкупност от няколко срички образуват думи. 

Продуцирането и тълкуването на тези звуци се определя от синтаксиса и семантиката на 

съответния език. 

Ето защо при изучаване на тази дисциплина са необходими интердисциплинарни познания 

по науки като информатика, лингвистика, физика и биология. За изграждането на една 

цялостна система за разпознаване освен всичките познания, които изброихме преди малко, 

ще е необходим и експертен инженерен опит. 

2. Човешкият фонаторен апарат 

2.1 Звук 

Речта се разпространява под формата на звукова вълна. Както всички вълни и звукът е 

вибрация на материята, която се предава като периодична промяна на налягането и се 

възприема от слуховата система. 

Речевата вълна се представя като синосоида и притежава два важни параметъра амплитуда 

(amplitude) и дължина на вълната (wavelength).  

Количеството на генерираната енергия, определена от движението на молекулите, при 

разпространение на речевата вълна, се отразява на размера на отместване от позицията в 

покой на молекулите. Тази степен на отместване се определя като амплитуда на звука. 

Поради широкия диапазон, в който може да варират амплитудните стойности, е удобно 

тяхното измерване чрез логаритмична скала в децибели (dB - decibels). Децибелната скала 

всъщност представлява средство за сравняване на два звука.  
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Честотата на звука се определя от броя на трептенията в секунда. Тя се измерва в Hertz (Hz). 

2.2. Продуциране на реч: 

 Артикулаторни органи; 

 Начин на продуциране на реч; 

 Спектограма и форманти. 

2.3 Начин на възприемане на говорима реч: 

 Физиология на слуховия апрата; 

 Честотен анализ; 

 Маскиране. 

3. Фонетика и фонология 

 Фонеми: 

o Гласни фонеми; 

o Съгласни фонеми. 

 Алофони 

 Скорост пи продуцирането на реч и коартикулация (учленяване на речта) 

4. Срички и думи 
 Срички 

 Думи 

o Лексика на речта 

o Морфология на речта 

5. Синтаксис и семантика 
 Елементи на синтаксиса 

 Семантични правила 

 Лексикална семантика 

 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Опишете фонетичната система на родния ви език. 

Задача 2: Опишете синтаксиса и семантиката на родния ви език. 
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