
Cơ sở âm vị học và ngữ âm học

Lecture 1
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Thông tin thực tế

I Thầy giáo: Dr James Kirby <j.kirby@ed.ac.uk>

I http://lel.ed.ac.uk/~jkirby/hanoi/index.html

I Trợ giảng: Phạm Hữu Viện, Phạm Thu Hà

I Phòng: 301 nhà B-C

Thời khoá biểu

I Tuần 1: 11/7, 12/7, 13/7

I Tuần 2: 16/7 (tutorial), 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 (midterm)

I Tuần 3: 23/7 (tutorial), 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 (tutorial)

I 2/8: THI

Course outline

I Articulatory phonetics (ngữ âm học cấu âm)
I Classification of sounds (việc phân loại âm thanh)
I Phonetic transcription (ký hiệu phiên âm)
I Phonetic variation (sự biện dị trên các ngôn ngữ thế giới)
I Phonological structure (cấu trúc âm vị)
I Instrumental/acoustic phonetics (ngữ âm học thực nghiệm)
I Phonetic speech analysis (phân tích ngữ âm lời nói)

<j.kirby@ed.ac.uk>
http://lel.ed.ac.uk/~jkirby/hanoi/index.html


Assessment

Part 1: Midterm

I In class, week 2 (30%)

Part 2: Assigments

I 5 assigments given out over 3 weeks (20%)

Part 3: Final exam

I 2/8/12 (50%)

Phonetics and phonology

Phonetics
I production of sounds

I perception of sounds

I sound as continuous
physical object (âm thanh
cách một vật lý)

Phonology
I function and patterning

(mẫu hình)
I sounds as symbolic units

(đơn giạn phú hiệu )
I properties of sound

systems (đặc trưng của
hệ thống âm tiết)
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Spectrograms (ảnh phổ ) Articulatory phonetics (ngữ âm học cấu âm)

– How speech sounds are produced by the brain and mouth.

Auditory phonetics (nhận thức âm thanh một cách vật lý)

– How sounds are perceived by ear and brain.

Phonology

Where phonetics operates with continuous representations,
phonology employs discrete, symbolic units (đơn vị ký hiệu),
usually called segments (âm đoạn).

I What are the sounds of a language?
Một ngôn ngữ có những âm tiết nào?

I What are the rules for combining sounds?
Những âm tiết được tổ hợp thế nào?

I How does the pronunciation of sounds vary?
Phát âm của âm tiết biến thể thế nào?



Sounds of a language

Tiếng Việt Tiếng Anh

Rules for sound combinations

What sequences of sounds are possible in a language?

screen s c r ee n
sinh s i nh
Kinh k i nh
(giữ) gìn z i n

Tiếng Anh: C + C + C + V + C

Tiếng Việt: C + V + C

Variation in pronunciation

số ít

‘dog’ ‘cat’ ‘horse’

Variation in pronunciation

số nhiều

‘dogs’ ‘cats’ ‘horses’



Variation in pronunciation

số nhiều

/−z/ /−s/ /−1z/

‘dogs’ ‘cats’ ‘horses’

Phonetics and phonology

‘Thực ra một thái độ đúng đắn là không tách
biệt quá đáng ngữ âm học với âm vị học. Ngay
khi nghiên cứu ngữ âm học đơn thần nhà khoa
học đã không tránh khỏi việc sử dựng những giả
thiết âm vị học (thường là không tự giác) và
ngược lại, nghiên cứu âm vị học bao giờ cũng
phải dựa trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu
ngữ âm học....

Phonetics and phonology

‘Có thể nói không đến nỗi sai lạc là không một
nhà ngữ âm học nào lại không làm công việc
của âm vị học. Với ý nghĩa đó mà nói, tức là
hiểu ngữ âm học theo nghĩa rộng, thì phải coi
ngữ âm học là bao hàm cả âm vị học.’

(Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt)

Continuous vs categoricalContinuous and Categorical

“speech”

“beech”



Continuous vs categorical

I Phonetically there is a continuum between [p] and [b]

I But in English (or Vietnamese) phonology speakers assign
sounds to one of two categories: /p/ or /b/

I Moreover, in English, this distinction is lost after /s/.

Different languages draw these boundaries in different places.

VOT in English and Spanish

Applications

Acquisition
(tiếp nhận của ngôn ngữ )

Pathology
(bịnh lý học)

Technology
(kỷ thuật học)

I How are (new) category
boundaries learned?

I Errors & SLIs

I Continuous
representations have their
limitations...

The segmental idealisation (lý tưởng hoá của âm đoạn)

s k æ n I t

scan it

Time (s)
0 0.58

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55



The segmental idealisation (lý tưởng hoá của âm đoạn) Exercise: how many segments?

1. khi
2. nghe
3. đường
4. tăm
5. khuyên

Exercise: how many segments?

1. khi CV (2)
2. nghe CV (2)
3. đường CVC (3)
4. tăm CVC (3)
5. khuyên CVC? CCVCC???

Exercise: how many segments?

1. thumb
2. physics
3. though
4. going
5. quiche



Exercise: how many segments?

1. thumb CVC (3)
2. physics CVCVCC (6)
3. though CV (2)
4. going CVVC (4)
5. quiche CVC (3)

The IPA (ký hiệu phiên âm quốc tế)

Summary

I Phonetics is about physical, continuous description.

I Phonology is about symbolic, categorical description.

I Segments, while an idealisation, are useful.


