PARAMETRI ACUSTICI AI UNITĂţILOR
MONOfONEMATICE CONSONANTICE COMPUSE
ÎN LIMbA ENGLEZĂ
acoustIc ParaMeters oF coMPound MonoPHoneMIc
consonantIc unIts In englIsH
(Abstract)

this article is dedicated to acoustic experimental study of english complex
consonantic monophonemic units. In the process of research, there were used the
methods of oscillography, spectrography and subsequent suppression of sound
sequences.
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În limba engleză, uMcc /ʧ, ʤ/ posedă următoarele trăsături acustice: nonvocalice, consonantice, compacte, orale, neîncordate, continue, stridente
(corlăteanu, Zagaevschi 1993, p. 87-95; turculeţ 1999:224).
În urma cercetărilor noastre experimentale asupra uMcc /ʧ/ din limba
engleză în baza cuvintelor beach, breach, chalk, char, charm, efectuate de
noi în laboratorul de Fonetică experimentală al universităţii naţionale “t.
Şevčenko” din Kiev (ucraina) în anul 2005, cu participarea a doi subiecţi, cu
aplicarea metodelor de oscilografiere, spectrografiere şi analiza dinamicii
duratei prin suprimarea consecutivă a secvenţelor sonore, am obţinut
următoarele date obiective:
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I. Cuvântul beach:
subiectul I: frecvenţa – 4731,91 Hz; durata – 0,390203 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 38,55 dB; formanţii:
a) F1: 1604,85 Hz; b) F2: 2418,18 Hz; c) F3: 3190,62 Hz; d) F4: 3915,10 Hz;
e) F5: 4839,13 Hz. energia sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte
şi caracterizată prin uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele
oclusiv şi africata propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia
unei consoane oclusive. audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore,
auzim un sunet intermediar între /t/ şi /ʧ/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec.
– /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit – /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
subiectul II: frecvenţa – 4240,59 Hz; durata – 0,227980 sec.; tonul de bază:
a) general: 489,02 Hz; b) minim: 475,86 Hz; c) maxim: 498,75 Hz; intensitatea
– 41,34 dB; formanţii: a) F1: 1575,24 Hz; b) F2: 2679,68 Hz; c) F3: 3603,46
Hz; d) F4: 4164,26 Hz; e) F5: 4925,86 Hz. ca în situaţia subiectului II, energia
sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin
uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata
propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane
oclusive. audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, nu auzim nici
un sunet clar, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit
– /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 4486,25 Hz; durata
– 0,309092 sec.; tonul de bază (general, minim, maxim): nedeterminat;
intensitatea – 39,95 dB; formanţii: a) F1: 1590,05 Hz; b) F2: 2548,93 Hz; c)
F3: 3397,04 Hz; d) F4: 4039,68 Hz; e) F5: 4882,50 Hz.

II. Cuvântul breach:
subiectul I: frecvenţa – 4731.91 Hz; durata – 0,299105 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 35.68 dB; formanţii:
a) F1: 1667,46 Hz; b) F2: 2509,99 Hz; c) F3: 3261,46 Hz; d) F4: 3937,05 Hz;
e) F5: 4785,02 Hz. ca şi în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, nu auzim nici-un sunet
clar, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit – /ʧ/,
0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
subiectul II: frecvenţa – 4240,59 Hz; durata – 0,164249 sec.; tonul de bază:
a) general: 489,97 Hz; b) minim: 483,84 Hz; c) maxim: 496,70 Hz; intensitatea
– 36,96 dB; formanţii: a) F1: 1576,42 Hz; b) F2: 2762,03 Hz; c) F3: 3542,58
Hz; d) F4: 4392,72 Hz; e) F5: 4842,57 Hz. ca şi în cazurile precedente,
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energia sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin
uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata
propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane
oclusive. audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, nu auzim niciun sunet clar, 0,069 sec. – un sunet intermediar între /t/ şi /ʧ/, 0,104 sec. şi
0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit – /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 4486,25 Hz; durata
– 0,231677 sec.; tonul de bază (general, minim, maxim): nedeterminat;
intensitatea – 36,32 dB; formanţii: a) F1: 1621,94 Hz; b) F2: 2636,01 Hz; c)
F3: 3402,02 Hz; d) F4: 4164,89 Hz; e) F5: 4813,80 Hz.

III. Cuvântul chalk:
subiectul I: frecvenţa – 4731,91 Hz; durata – 0,154885 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 44,99 dB; formanţii:
a) F1: 1921,62 Hz; b) F2: 2350,18 Hz; c) F3: 3075,54 Hz; d) F4: 3821,75 Hz;
e) F5: 4783,48 Hz. ca şi în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, auzim un sunet neclar
asemănător cu /t/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la
sfârşit – /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
subiectul II: frecvenţa – 4240,59 Hz; durata – 0,097983 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 42,13 dB; formanţii:
a) F1: 1490,01 Hz; b) F2: 2636,62 Hz; c) F3: 3527,25 Hz; d) F4: 4214,22 Hz;
e) F5: 4739,30 Hz. ca în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, auzim un sunet intermediar
între /t/ şi /ʧ/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit
– /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 4486,25 Hz; durata
– 0,126434 sec.; tonul de bază (general, minim, maxim): nedeterminat;
intensitatea – 43,56 dB; formanţii: a) F1: 1705,82 Hz; b) F2: 2493,40 Hz; c)
F3: 3301,40 Hz; d) F4: 4017,99 Hz; e) F5: 4761,39 Hz.
IV. Cuvântul char:
subiectul I: frecvenţa – 4731,91 Hz; durata – 0,131886 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 43,29 dB; formanţii:
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a) F1: 1436,36 Hz; b) F2: 2519,72 Hz; c) F3: 3038,83 Hz; d) F4: 3592,73 Hz;
e) F5: 4657,40 Hz. ca şi în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, auzim un sunet intermediar
între /t/ şi /ʧ/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit
– /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
subiectul II: frecvenţa – 4240,59 Hz; durata – 0,115164 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 41,91 dB; formanţii:
a) F1: 1534,36 Hz; b) F2: 2836,29 Hz; c) F3: 3636,35 Hz; d) F4: 4347,11 Hz;
e) F5: 4722,34 Hz. ca şi în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, auzim un sunet intermediar
între /t/ şi /ʧ/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit
– /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 4486,25 Hz; durata
– 0,123525 sec.; tonul de bază (general, minim, maxim): nedeterminat;
intensitatea – 42,60 dB; formanţii: a) F1: 1485,36 Hz; b) F2: 2678,01 Hz; c)
F3: 3337,59 Hz; d) F4: 3969,92 Hz; e) F5: 4689,87 Hz.

V. Cuvântul charm:
subiectul I: frecvenţa – 4731,91 Hz; durata – 0,128291 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 43,96 dB; formanţii:
a) F1: 1719,75 Hz; b) F2: 2639,66 Hz; c) F3: 3113,97 Hz; d) F4: 3872,79 Hz;
e) F5: 4646,93 Hz. ca şi în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată
în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a
repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive.
audiind 0,024 sec. de la începutul secvenţei sonore, auzim un sunet neclar
asemănător cu /t/, 0,069 sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la
sfârşit – /ʧ/, 0,203 şi mai puţin – /ʧ/.
subiectul II: frecvenţa – 4240,59 Hz; durata – 0,124884 sec.; tonul de bază
(general, minim, maxim): nedeterminat; intensitatea – 42,20 dB; formanţii:
a) F1: 1551,83 Hz; b) F2: 2849,50 Hz; c) F3: 3596,11 Hz; d) F4: 4382,18 Hz;
e) F5: 0 Hz. ca în cazurile precedente, energia sonoră este concentrată în zona
frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a repartizării,
limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă asemănându-se cu cea
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dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive. audiind 0,024 sec. de la
începutul secvenţei sonore, auzim un sunet intermediar între /t/ şi /ʧ/, 0,069
sec., 0,104 sec. şi 0,232 sec. – /ʧ/; 0,288 sec. de la sfârşit – /ʧ/, 0,203 şi mai
puţin – /ʧ/.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa: 4486,25 Hz; durata
– 0,126588 sec.; tonul de bază (general, minim, maxim): nedeterminat;
intensitatea – 43,08 dB; formanţii: a) F1: 1635,79 Hz; b) F2: 2744,58 Hz; c)
F3: 3355,04 Hz; d) F4: 4127,49 Hz; e) F5: 2323,47 Hz.
Valorile medii generale ale parametrilor sunt următoarele: frecvenţa –
4486,25 Hz; durata – 0,183463 sec.; tonul de bază (aici şi în continuare: în
baza datelor determinate): a) general: 489,5 Hz; b) minim: 479,85 Hz; c)
maxim: 497,73 Hz; intensitatea – 41,10 dB; formanţii: a) F1: 1607,79 Hz; b)
F2: 2620,19 Hz; c) F3: 3358,62 Hz; d) F4: 4063,99 Hz; e) F5: 4294,21 Hz.
Diapazoanele valorilor parametrilor sunt următoarele: 1) Frecvenţa: a)
extrema minimă: 4240,59 Hz; b) extrema maximă: 4731,91 Hz; c) diapazonul
cuprins: 491,32 Hz; 2) Durata: a) extrema minimă: 0,076554 sec.; b) extrema
maximă: 0,358442 sec.; c) diapazonul cuprins: 0,281888 sec.; 3) Tonul de bază:
a) general: extrema minimă – 489,02 Hz; extrema maximă – 489,97 Hz;
diapazonul cuprins – 0,95 Hz; b) minim: extrema minimă – 475,86 Hz;
extrema maximă – 483,84 Hz; diapazonul cuprins – 7,98 Hz; c) maxim:
extrema minimă – 496,70 Hz; extrema maximă – 498,75 Hz; diapazonul
cuprins – 2,05 Hz; 4) Intensitatea: a) extrema minimă: 35,68 dB; b) extrema
maximă: 44,99 dB; c) diapazonul cuprins: 9,31 dB; 5) Formanţii: a) F1:
extrema minimă – 1436,36 Hz; extrema maximă – 1921,62 Hz; diapazonul
cuprins – 485,26 Hz; b) F2: extrema minimă – 2350,18 Hz; extrema maximă
– 2849,50 Hz; diapazonul cuprins – 499,32 Hz; c) F3: extrema minimă –
3038,83 Hz; extrema maximă – 3636,35 Hz; diapazonul cuprins – 597,52 Hz;
d) F4: extrema minimă – 3592,73 Hz; extrema maximă – 4392,72 Hz;
diapazonul cuprins – 799,99 Hz; e) F5: extrema minimă – 0 Hz; extrema
maximă – 4925,86 Hz; diapazonul cuprins – 4925,86 Hz.
după cum observăm, parametrii acustici ai uMcc /ʧ/ din limba engleză
sunt condiţionaţi de poziţia ei în cuvânt şi de sunetele vecine (precedente şi
următoare). cea mai mică valoare a diapozonului cuprins (diferenţa dintre
extrema minimă şi cea maximă) se atestă la nivelul duratei, iar cea mai mare
– la nivelul celui de-al 5-lea formant. În toate cazurile energia sonoră este
concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea
relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive. În
urma audierii secvenţei sonore observăm absenţa elementului fricativ pur, cel
oclusiv nu se aude clar în nici-un caz, pe când în celelalte cazuri acesta ori
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că se aude neclar (cuvintele chalk şi charm, subiectul I) sau nu se aude deloc
(cuvântul beach, subiectul II; cuvântul breach, ambii subiecţi), ori un sunet
intermediar între /t/ şi /ʧ/ (cuvântul beach, subiectul I; cuvântul chalk,
subiectul II; cuvântul char, ambii subiecţi). aceasta vorbeşte despre caracterul
monofonematic şi indivizibil al africatei în cauză cu statut de sunet consonantic
compus.
În procesul cercetărilor experimentale asupra uMcc /ʤ/ în cuvintele
drudge şi gip (la experimentul au participat 2 subiecţi), efectuate în laboratorul
menţionat mai înainte, prin aplicarea metodelor de oscilografiere,
spectrografiere şi analiza dinamicii duratei prin suprimarea consecutivă a
secvenţelor sonore (inclusiv analiza sonorităţii), am depistat următoarele date
obiective:

I. Cuvântul drudge:
subiectul I: frecvenţa – 0 Hz; durata – 0,315113 sec.; tonul de bază: a)
general: 116,23 Hz; b) minim: 106,02 Hz; c) maxim: 124,08 Hz; intensitatea
– 43,20 dB; formanţii: a) F1: 1891,94 Hz; b) F2: 2692,10 Hz; c) F3: 3281,73
Hz; d) F4: 4338,42 Hz; e) F5: 4582,63 Hz. energia sonoră este concentrată în
zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea relativă a repartizării,
limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă asemănându-se cu cea
dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive. audiind secvenţa de 0,024
sec. de la început, auzim un sunet intermediar între /d/ şi /t/, în cazul celorlalte
secvenţe – /ʧ/. aici sonoritatea africatei este concentrată în faza iniţială a
acesteia.
subiectul II: frecvenţa – 0 Hz; durata – 0,213348 sec.; tonul de bază: a)
general: 363,70 Hz; b) minim: 362,84 Hz; c) maxim: 364,94 Hz; intensitatea
– 34,14 dB; formanţii: a) F1: 1508,10 Hz; b) F2: 2905,99 Hz; c) F3: 3656,08
Hz; d) F4: 4570,11 Hz; e) F5: 4657,52 Hz. ca şi în cazul subiectului I, energia
sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin
uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata
propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane
oclusive. audiind secvenţa de 0,024 sec. de la început, auzim, la fel ca şi la
subiectul I, un sunet intermediar între /d/ şi /t/, în cazul celorlalte secvenţe –
/ʧ/. În cazul dat sonoritatea africatei este de asemenea concentrată în faza
iniţială a acesteia.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 0 Hz; durata –
0,264231 sec.; tonul de bază: a) general: 239,97 Hz; b) minim: 234,43 Hz;
c) maxim: 244,51 Hz; intensitatea – 38,67 dB; formanţii: a) F1: 1700,02 Hz;
b) F2: 2799,05 Hz; c) F3: 3468,91 Hz; d) F4: 4454,27 Hz; e) F5: 4620,08 Hz.
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II. Cuvântul gip:
subiectul I: frecvenţa – 4080,88 Hz; durata: 0,252892 sec.; tonul de bază:
a) general: 102,74 Hz; b) minim: 95,10 Hz; c) maxim: 111,11 Hz; intensitatea:
45,26 dB; formanţii: a) F1: 1013,67 Hz; b) F2: 2171,65 Hz; c) F3: 3149,28
Hz; d) F4: 4159,73 Hz; e) F5: 4892,61 Hz. ca şi în cazurile precedente,
energia sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin
uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata
propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane
oclusive. audiind secvenţa de 0,024 sec. de la început, auzim /t/, 0,069 sec.
şi 0,104 sec. – /ʧ/; la celelalte secvenţe se aude /ʤ/. În cazul de faţă sonoritatea
este concentrată în cea de-a doua parte a sunetului.
subiectul II: frecvenţa – 0 Hz; durata: 0,072565 sec.; tonul de bază: a)
general: 220,75 Hz; b) minim: 209,58 Hz; c) maxim: 222,89 Hz; intensitatea
– 42,46 dB; formanţii: a) F1: 1192,56 Hz; b) F2: 2734,02 Hz; c) F3: 3584,87
Hz; d) F4: 4156,99 Hz; e) F5: 4813,05 Hz. ca şi în cazurile precedente,
energia sonoră este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin
uniformitatea relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata
propriu-zisă asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane
oclusive. audiind secvenţa de 0,024 sec. de la început, nu auzim nici un sunet
clar, 0,069 sec. şi 0,104 sec. – /d/; la celorlalte secvenţe se aude /ʤ/. aici
sonoritatea este concentrată pe parcursul întreg al consoanei, cu excepţia
primei secvenţe în care nu se aude nici un sunet clar.
valorile medii ale parametrilor pe subiecţi: frecvenţa – 2040,44 Hz; durata
– 0,162729 sec.; tonul de bază: a) general: 161,75 Hz; b) minim: 152,34 Hz;
c) maxim: 167,00 Hz; intensitatea – 43,86 dB; formanţii: a) F1: 1103,12 Hz;
b) F2: 2452,84 Hz; c) F3: 3367,08 Hz; d) F4: 4158,36 Hz; e) F5: 4852,83 Hz.
Valorile medii generale ale parametrilor: frecvenţa – 1020,22 Hz; durata
– 0,213480 sec.; tonul de bază: a) general: 200,86 Hz; b) minim: 193,39 Hz;
c) maxim: 205,76 Hz; intensitatea – 41,27 dB; formanţii: a) F1: 1401,57 Hz;
b) F2: 2625,95 Hz; c) F3: 4318,00 Hz; d) F4: 4306,32 Hz; e) F5: 4736,50 Hz.
Diapazoanele valorilor parametrilor sunt următoarele:
1) Frecvenţa: a) extrema minimă: 0 Hz; b) extrema maximă: 4080,88 Hz;
c) diapazonul cuprins: 4080,88 Hz;
2) Durata: a) extrema minimă: 0,072565 sec.; b) extrema maximă: 0,315113
sec.; c) diapazonul cuprins: 0,245448 sec.;
3) Tonul de bază (în baza datelor determinate): a) general: extrema
minimă – 102,74 Hz; extrema maximă – 363,70 Hz; diapazonul cuprins –
260,96 Hz; b) minim: extrema minimă – 95,10 Hz; extrema maximă – 364,84
Hz; diapazonul cuprins – 269,74 Hz; c) maxim: extrema minimă – 111,11 Hz;
extrema maximă – 364,94 Hz; diapazonul cuprins – 253,83 Hz;
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4) Intensitatea: a) extrema minimă: 34,14 dB; b) extrema maximă: 45,26
dB; c) diapazonul cuprins: 11,12 dB;
5) Formanţii: a) F1: extrema minimă – 1013,67 Hz; extrema maximă –
1891,94 Hz; diapazonul cuprins: 878,27 Hz; b) F2: extrema minimă: 2171,65
Hz; extrema maximă: 2905,99 Hz; diapazonul cuprins: 734,34 Hz; c) F3:
extrema minimă: 3149,28 Hz; extrema maximă: 3656,08 Hz; diapazonul
cuprins: 506,80 Hz; d) F4: extrema minimă: 4156,99 Hz; extrema maximă:
4570,11 Hz; diapazonul cuprins: 413,12 Hz; e) F5: extrema minimă: 4582,63
Hz; extrema maximă: 4892,61 Hz; diapazonul cuprins: 309,98 Hz.
după cum observăm, parametrii acustici ai uMcc /ʤ/ în limba engleză
sunt condiţionaţi de poziţia acesteia în cuvânt şi de influenţa sunetelor
învecinate (precedente şi următoare). cea mai mică valoare a diapazonului
cuprins (diferenţa dintre extrema minimă şi cea maximă) se atestă la nivelul
duratei, iar cea mai mare – la nivelul frecvenţei. În toate cazurile energia sonoră
este concentrată în zona frecvenţelor înalte şi caracterizată prin uniformitatea
relativă a repartizării, limita dintre elementele oclusiv şi africata propriu-zisă
asemănându-se cu cea dintre ocluzia şi implozia unei consoane oclusive. la
audierea secvenţei sonore constatăm absenţa elementului fricativ propriu-zis,
cel oclusiv se aude numai în cazul cuvântului gip (ambii subiecţi) pe porţiunea
secvenţelor de 0,069 sec. (subiectul I) şi 0,104 (subiectul II) sec. de la început
(în cazul celei de 0,024 sec. la subiectul II nu se aude nici un sunet clar, la
nivelul celorlalte secvenţe la ambii subiecţi se aude africata). În cazul cuvântului
drudge (de asemenea ambii subiecţi) la nivelul secvenţei de 0,024 sec. de la
început nu se aude nici un sunet clar, pe când pe parcursul celorlalte secvenţe
de asemenea se aude africata la ambii subiecţi. aceasta confirmă caracterul
monofonematic al africatei. În cuvântul drudge sonoritatea nu se atestă, fiind
auditiv condiţionată de vocală precedentă. În ce priveşte cuvântul gip, la
subiectul I sonoritatea cuprinde diapazonul de secvenţe de la 0,069 sec. de la
început până la sfârşit, la subiectul II – de la 0,069 sec. de la început până la
0,288 sec. de la sfârşit, înăbuşindu-se parţial la începutul şi sfârşitul valorilor
diapazonului cuprins (la 0,024 sec. de la început nu se aude nici un sunet clar
la ambii subiecţi). aceasta vorbeşte despre faptul că, în general, în poziţia
iniţială în cuvânt africata /ʤ/ din engleză are o sonoritate mai puternică şi
cuprinde o secvenţă mai lungă decât în cea finală.
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