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Предмет овога рада јесте акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта, уже – у говору Пирота, као највећем центру
испитиване регије. У истраживању заснованом на методама експерименталне фонетике мерене су вредности трајања, тона и интензитета наглашених и ненаглашених вокала двосложних речи, које су заузимале медијалну позицију у реченици, у говору млађе популације (PRAAT, верзија
6.0.14, BOERSMA & WEENICK 2016). Измерене вредности подвргнуте
су статистичкој анализи (SPSS, 20.00). Добијени подаци упоређени су
са подацима истраживања у призренско-јужноморавском и сврљишкозаплањском дијалекту, као и са подацима везаним за реализацију акцената у стандардном језику. На основу резултата акустичке анализе можемо
закључити да је основна акценатска јединица у овом региону кратка прозодема која је најсличнија краткоузлазном акценту из тонског система.
Кључне речи: експираторни акценат, тимочко-лужнички дијалекат,
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1. Увод
Рад Акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта представља наставак истраживања фонетске природе акцената у
региону призренско-тимочког дијалекта. Претходним истраживањима
обухваћени су призренско-јужноморавски и сврљишко-заплањски дијалекат (ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ–СУДИМАЦ 2017а, б), а истраживања су
заснована на експерименталним методама и акустичким мерењима нагласака у параметрима трајања, тона и интензитета. Циљ овог истраживања је да се употпуне акустичке спознаје о природи експираторног
акцента на просторима југоистока Србије и упореде са резултатима до
којих смо дошли у претходним истраживањима.
Рад је организован на следећи начин: прво поглавље је уводног карактера, док је у другом поглављу најпре дат осврт на претходна истраживања
акценатског система призренско-тимочког дијалекта како са становишта
слушне перцепције тако и из угла акустичке фонетике; методолошки поступци (описани у трећем поглављу) засновани су на методама експерименталне фонетике и мерењима обрађеним у програму специјализаованом за обраду говора (PRAAT), а добијени подаци подвргнути су статистичкој алаизи
помоћу софтверског пакета (SPSS, 20.00); у четвртом поглављу представљени су резултати до којих смо дошли, док пето поглавље доноси закључак.

2. Претходна истраживања
Описујући акценат и квантитет у призренско-тимочким говорима,
Белић наводи да се „у тимочко-лужничкоме говору по јачини својој и времену трајања акценат приближава краткоме ... акценту београдског говора, који не расте као у другим говорима, већ или опада или му је тонска висина за време његова трајања стална, непроменљива” (БЕЛИЋ 1905: 271).
Kao i u drugim dijalektima prizrensko-timočke oblasti, akcent je ekspiratoran.
Izveden je iz dva silazna akcenta tako što je likvidacijom kvantitetskih opozicija
zadržana samo jačina glasa. U osnovi je silazne prirode. Nešto je blažeg izgovora
nego u svrljiško-zaplanjskom dijalektu. Prenošenje na proklitiku izvršeno je nešto
jače nego u susjednim govorima. (OKUKA 2008: 264).
О призренско-тимочким3 говорима писао је Окука, одвајајући их од
3
О распрострањености и границама призренско-тимочког дијалекта писао је Белић
наводећи да му је„источна ... граница у исто време и граница Србије према Бугарској.
Северна је граница пруга која представља продужење горњега тока Грлишке речице
према Бугарској. Западна граница иде у главним потезима ... овако: планина Тупижница и
Слеме, одатле прука право на југ према Дервену која се, од Дервена , обилазећи Сврлишке
планине и ударајући на Сићево, где прелази Нишаву, хвата Суве планине и иде њеним
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осталих штокавских дијалеката у јединствену и посебну групу – средњоштокавски дијалекти (ОКУКА 2008: 229). Оно што је њихова специфичност јесу заједничке одлике са суседним бугарским и македонским говорима као и то „da su doživjeli neke procese koji su ostvareni i u grčkom i u
albanskom jeziku” (ОКУКА 2008: 230), али, са друге стране, одликује их и
генетска припадност штокавским говорима и штокавски карактер.
У делу „Северно-тимочки дијалекти” Маринко Станојевић наводи
да у овим говорима постоји само „један акценат, који одговара штокавском оштром (˵) акценту. По месту на ком се налази, он нам пружа слику
старијег стања, те се отуда он може налазити на сваком слогу, па, дакле,
и на завршном“ (СТАНОЈЕВИЋ 1911: 387). Аутор, такође, наводи да у
овим говорима нема дугих акцената „као што се и дужина вокала (квантитет) свуда изгубила. Има само неколико случајева, где се контракцијом
вокала, особито у бржем говору, чују и дуги акценти ̑ и ʹ.” (СТАНОЈЕВИЋ 1911: 368).
Истраживања заснована на експерименталним методама и акустичким мерењима нагласака на овим просторима везују се за рад Пауновић
(2003) и Лончар Раичевић–Судимац (2017а, 2017б). Пауновић оповргава
резултате истраживања Магнера и Матејке, према којима је главна карактеристика нишког говора потпуно одсуство фонолошке употребе вокалског квантитета – и у наглашеним и у ненаглашеним слоговима, као
и непостојање разлика у квалитету између вокала. Показало се да већина
испитаника прави разлике у квантитету између вокала у дугом, кратком
и ненаглашеном слогу, те се може закључити да су „kvantitativne razlike u
niškom varijetetu značajno manje od onih tipičnih za standardni srpski jezik”
(Paunović 2003: 513).
У првом раду друге две ауторке (ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ–СУДИМАЦ 2017а) наводе да „можемо закључити да са једне стране постоје
сличности у погледу кретања тона у свим градовима, јер је опште тонско кретање у наглашеним и ненаглашеним вокалима силазно. Благо повишен тон у неакцентованом вокалу представља појаву која се у овом
случају може означити као специфичност једне регије. Имајући у виду
чињеницу да параметар R (f01k – f02p) најдоследније описује силазне,
односно узлазне акценте, добијени резултати показују да акценатска јединица која се јавља на испитиваним просторима има узлазни карактер ...
По вредностима распона f0 између краја наглашеног и почетка наредног
вокала, као и почетка и краја наглашеног и ненаглашеног вокала, постоји
статистички значајна разлика између испитаника из Ниша, Лесковца и
извијеним планинским масама све донде, где оне шаљу воду Пустој реци; за тим том
реком до утока њена у Власину. Одатле иде уз Власину све до њена извора. Даље се
пружа узаним појасом уз границу према Бугарској све до Криве Феје која се находи
готово на самој граници” (БЕЛИЋ 1094: XL, XLI).
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Врања.” (2017а: 223). Према другом параметру – трајању вокала „резултати показују да између трајања вокала и испитаника из Ниша, Лесковца
и Врања постоји статистичка значајност. Најдуже трајање вокала забележено је у Нишу, потом у Лесковцу и на крају у Врању”. (2017б: 223). На
крају, разлика у остварењу интензитета код испитаника из различитих
градова није статистички значајна.
У другом истраживању (ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ–СУДИМАЦ 2017б)
ауторке закључују да акценатски систем на прозренско-тимочком подручју није јединствен и стабилан. Упоређивањем акценатских реализација код говорника из Сврљига (сврљишко-заплањси дијалекат) и Ниша
(призренско-јужноморавски дијалекат) уочено је да постоје значаје разлике и у трајању, тону и интензитету. „The central accentuation unit with
participants from Niš is characterized by an average duration of around 110
milliseconds, a specific pattern of tone movement of the stressed vowel which
is transferred identically to the unstressed vowel and the average intensity
values of 75 decibels of the stressed vowel and 71 decibels of the unstressed.
This accentuation pattern, which has certain tonal characteristics, is most
similar to the short rising accent in the standard language (which raises the
question of the influence of the tone system on the dynamic system). The
basic prosodeme with the participants from Svrljig is characterized by a much
shorter duration, the average value of 90 milliseconds, a steeper decline of the
tone, and a considerably different intensity, whose value equals 45 decibels
for the stressed vowel, and 38 decibels for the unstressed. Such accentuation
pattern is most similar to the short falling accent in the standard language”
(2017б: 474).

3. Методолошке поставке
Основни циљ спроведеног истраживања јесте да се експерименталним методама опишу акустичке карактеристике нагласка код говорника
тимочко-лужничког дијалекта. Имајући у виду чињеницу да су преостала два дијалекта призренско-тимочке зоне, призренско-јужноморавски и
сврљишко заплањски, описани у претходним истраживањима (ЛОНЧАР
РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2017а, 2017б), овај рад употпуњује спознаје о
акустичкој природи акцената на целокупној регији. Главна истраживачка
питања на која смо желели да добијемо одговоре су:
1. Каква је акустичка слика нагласка у говору Пирота?
2. Да ли се нагласак код говорника у Пироту разликује од нагласака говорника у другим двама дијалектима у погледу трајања,
кретања тона и интензитета?
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3. Да ли ће очекиване разлике бити статистички значаје или не?
4. Да ли сва три параметра могу бити регионални форензички
маркери призренско-тимочке области у истој мери или не?
На корпусу од 30 двосложних речи (структура: CVCV, CVCCV,
CCVCV, CVCCCV) у четири нормативно очекиване категорије без неакцентоване дужине4, испитивана је природа нагласка. У истраживању
је учествовало десет испитаник из Пирота, млађег узраста (average 23)
и женског пола – параметри су усклађени са параметрима у претходним
истраживањима, како би упоређивање било оправдано. Испитаници су
имали задатак да природном интонацијом прочитају кратке реченице у
којима су се налазиле испитиване речи. Одабран је неутрални реченични
оквир (Реци _______ сада) у којима је испитивана реч заузимала медијални положај, тј. била је удаљена за четири слога од почетка реченица.
Испитаниц су снимани у акустичкој соби, помоћу микрофона
Combat Gaming Headest G 500, директно у PRAAT-у (верзија 6.0.14,
BOERSMA & WEENICK 2016), програму у коме су мерени параметри
трајања, кретања тона и интензитета. Добијени подаци подвргнути су
статистичкој анализи помоћу софтверског пакета SPSS (верзија 20.00).
Како су добијени подаци распоређени према закону о нормалној расподели (испитивано тестом Колмогоров Смирнов), испитивање је настављено коришћењем параметарског теста АНОВА.

4. Резултати и дискусија
4.1. Трајање вокала
Трајање вокала представља један од основних елемената прозодијске организације говора. Као и остале акустичке димензије, трајање
зависи од многих чинилаца − од индивидуалног темпа говора, до односа
према величини прозодијске јединице. Прозодијско време наглашеног
слога стоји у односу према трајању и броју слогова наглашене речи, положају наглашеног слога у фонетској речи, трајању постакценатског слога. Приликом описа ове прозодијске карактеристике, наводимо податке
о просечном трајању наглашеног и ненаглашеног вокала, у двосложним
речима.

Коришћене речи у истраживању су: фарса, тесто, фирма, гужва, доба, добош, стадо,
бака, сека, писмо, Боба, туга, пета, дете, петак, тата, тетка, киша, кожа, кућа,
битка, соба, тиква, ташна, дугме, сестра, коса, богат, бисер, коза.

4
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Табела 1: Просечне вредности трајања наглашених и ненаглашених вокала у четири групе у Пироту
Aкценат

дугосилазни
дугоузлазни
краткосилазни
краткоузлазни

Слог

Средња вредност
трајања (ms)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

98,57
55,56
97,43
57,62
98,13
56,60
94,50
57,58

Резултати трајања наглашеног вокала указују на чињеницу да не
постоји изразита разлика лексичких акцената на основу параметра
трајања. Укупно просечно трајање5 наглашенх вокала у Пироту износи
97,15 ms. На основу статистичких вредности које смо добили, долазимо
до података према којима просечно трајање вокала под дугосилазним акцентом износи 98,57 ms, под дугоузлазним 97,43 ms, под краткосилазним
98,13 ms и под краткоузлазним 94, 50 ms.6. Просечно трајање наглашених
вокала под дугим акцентима износи 97,93 ms, а под кратким 96,31 ms.
Просечно трајање ненаглашених вокала у речима са наглашеним вокалима под дугим акцентима износи 56,59 ms, а у речима у којима је нагла5
Просечно трајање наглашених вокала у Нишу износи око 110 ms, у Лесковцу 101 ms, у
Врању 93 ms (СУДИМАЦ–ЛОНЧАР 2017а), док у Сврљигу износи 90 ms (СУДИМАЦ–
ЛОНЧАР 2017б). Резултати статистичке анализе показују да је разлика у трајању
наглашених вокала у примерима где се нормативно очекује дугосилазни акценат и
између испитаника из Пирота и Ниша статистички значајна (p. 005) и Пирота и Лесковца
(p. 019), док разлика није статистички значајна између говорника из Пирота и Врања
(p. 555) и Пирота и Сврљига (p. 996). Код наглашених вокала у примерима код којих
се нормативно очекује дугоузлазни акценат разлика између испитаника из Пирота и
Ниша је статистички значајна (p. 037), док у свим осталим случајевима разлика није
статистички значајна. Са друге стране, већу различитост проналазимо у примерима код
који се нормативо очекују кратки акценти: разлика у трајању вокала у речима код којих се
очекује краткосилазни акценат и између испитаника из Пирота и Ниша (p. 075), Пирота
и Врања (p. 055) и Пирота и Сврљига (p. 010) статистички је значаја, док није између
испитаника из Пирота и Лесковца. (p. 677); разлика у трајању вокала код којих се очекује
краткоузлазни акценат измеђи испита из Пирота и Ниша је статистички значајна (p. 008),
док у осталим случајевима није.
6
Ивић на основу анализе података дванаест допунских информатора наводи да је у свим
положајима вокал који носи кратки узлазни акценат нешто дужи од вокала под кратким
силазним акцентом, док код дугих акцената важи супротно. (Лехисте−Ивић 1996:74).
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шени вокал под кратким акцентима трајање ненаглашеног вокала износи
57,09 ms. Резултати статистичке анализе показују да постоји статистички
значајна разлика између наглашених и ненаглашених вокала у све четири
групе (p. 000). Такође, резултати показују да постоји статистички значајна разлика у трајању наглашених вокала под дугим акцентом (p. 059
када се упореди трајање вокала где се нормативно очекују дугосилазни и
дугоузлазни акценти), али не и код вокала под кратким акцентима (p. 524
када се упореди трајање вокaла где се нормативно очекују краткосилазни
и краткоузлазни акценти).
Слика 1: Графички приказ трајања наглашених и ненаглашених вокала
у Пироту

4.2. Кретање тона у наглашеним и ненаглашеним вокалима
Ток фундаменталне фреквенције је акустички корелат врсте акцента у језицима с тонским акцентом (eng. tone language) и у језицима са
тзв. ограниченим тонским или тонско-динамичким акцентом (eng. pitch
accent language), али такође и корелат наглашености слога у језицима с
динамичким акцентом (eng. stress language).
У српском прозодијском систему фундаментална фреквенција истовремено треба да оствари две функције: истакнутост слога и фонолошку разликовну функцију акцента. Фонолошка разлика између дугих и
кратких акцената остварује се претежно трајањем, док се разлика између
узлазних и силазних акцената остварује кретањем тона као основном
акустичком варијаблом.
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Пошто рачунање кретања тонске линије унутар акцентованог и неакцентованог слога представља опсежан задатак и захтева много података приликом анализе имали смо у виду следеће варијабле7:
1. Фреквенција основног тона Fo на почетку наглашеног и ненаглашеног вокалa (f01p, f02p);
2. Фреквенција основног тона Fo на kraju наглашеног и ненаглашеног вокалa (f01k, f02k);
3. Све вредности тона, изражене у херцима, преведене су у полустепене, где су посматране вредности R (f01p – f01k) – распон
f0 између почетка и краја наглашеног вокала, и R (f01k – f02p) –
распон f0 између краја наглашеног и почетка ненаглашеног вокала, најдоследнији параметар за описивање силазних, односно
узлазних акцената. Вредности овог параметра у раду су дате
у заградама са ознаком ST (semitones) и уколико су позитивне
кажемо да је на наглашеном вокалу тонско кретање узлазно, а
уколико су негативне кажемо да је на наглашеном вокалу силазно кретање.
Статистички подаци о фреквенцији основног тона који су наведени
у табелама, представљају просечно кретање F0 у наглашеним и ненаглашеним вокалима у двосложним речима.
Табела 2: Просечне вредности кретања тона у наглашеним и ненаглашеним вокалима у четири групе у Пироту
Ток Fo у
наглашеном
вокалу
Ток Fo у
ненаглашеном
вокалу

Врста акцента
дугосилазни
дугоузлазни
краткосилазни
краткоузлазни
дугосилазни
дугоузлазни
краткосилазни
краткоузлазни

Средња вредност Fo (Hz)
194,40
190,26
189,60
185,20
184,00
183,20
190,00
185,40
182,20
184,00
182,20
181,01
198,20
191,00
194,40
185,20
182,40
180,80
189,60
185,20
184,60
196,00
195,75
195,00

7
Вредности које се означавају за фреквенцију основног тона представљају број трептаја
на почетку, на врхунцу и на крају изговора вокала под означеним акцентом (изражено
у милисекундама). Гудурић и Петровић такође посматрају однос врхунца слога под
акцентом до краја следећег слога (Петровић–Гудурић 2010, 121).
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4.2.1. Интонацијски облик у двосложним речима
4.2.1.1. Интонацијски облик у речима код којих се нормативно очекује дугосилазни акценат
Просечна кривуља тока фундаменталне фреквенције јесте силазна
у наглашеном и ненаглашеном вокалу у све четири нормативно очекиване категорије, а ненаглашени вокал је више просечне F0 од наглашеног.
О томе сведоче и вредности полустепена – нпр. у наглашеном вокалу под
дугосилазним акцентом износи (-0,78 ST), а у ненаглашеном слогу (-0,15
ST). Највећи тонски пад остварен је у наглашеном слогу у којима се
нормативно очекује краткосилазни акценат. Подаци о распону f0 између
краја наглашеног и почетка ненаглашеног вокала показују да у све четири групе примера постоји узлазан тонски интервал. Нпр. код двосложних
речи са краткоузлазним акцентом средња вредност овог параметра износи 1,28 ST. Детаљан приказ вредности изражених у полустепенима (ST)
налази се на крају рада у одељку Прилози.
Слика 2: Кретање тона у наглашеним и ненаглашеним вокалима у четири нормативно очекиване категорије у Пироту
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4.3. Интензитет
Поред интонацијских компоненти и квантитета вокала, на природу
акцената може утицати и интензитетска компонента.8 Мерења интензитета вршена су на почетку и на крају сваког слоговног језгра у акцентованом и неакцентованом вокалу.

„Intenzitet ili jakost zvuka je količina energije koja u jednoj sekundi prostruji kroz plohu
od 1 m2 postavljenu okomito na smjer širenja zvuka. Jakost se zvuka izražava u watima na
m2 (W/m2). Mladi čovjek zdravog sluha može zamijetiti zvuk jakosti od 10-12 W/m2 i to je
prema međunarodnom dogovoru akustičara određeno kao referentni zvučni intenzitet, a kako
tom intenzitetu odgovara zvučni tlak od 20 µPa (mikro Paskala), to je referentni zvučni tlak. To
su dakle nulte razine zvučnog tlaka i intenziteta. Referentni zvučni tlak od 20 µPa na frekvenciji
od 1.000 Hz je ujedno i najmanji intenzitet koji zdravo uho može zamijetiti (prag čujnosti) te
je ovaj intenzitet u akustici označen kao vrijednost od 0 dB. Jakost zvuka koja se decibelski
odnosi prema referentnom intenzitetu zove se razinaintenziteta (IL - intensity level), a isto tako,
zvučni tlak u decibelskom odnosu prema referentnom zvučnom tlaku zove se razina zvučnog
tlaka -SPL - sound pressure level.” (Hedjever 2010:16).
8
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Табела 3: Просечне вредности интeнзитета у наглашеним и ненаглашеним вокалима у четири групе у Пироту
Врста акцента
Вредности у
наглашеном
вокалу
Вредности у
ненаглашеном
вокалу

дугосилазни
дугоузлазни
краткосилазни
краткоузлазни
дугосилазни
дугоузлазни
краткосилазни
краткоузлазни

Средња вредност
(db)
41,47
40,88
39,80
41,39
38,00
38,69
36,87
38,25

Код свих информатора интензитет је, као и трајање, концентрисан на
наглашеном вокалу, односно првом слогу посматраних секвенци. За разлику од резултата9 у осталим пунктовима призренско-тимочког дијалекта које
смо обрадили у претходним истраживањима, интензитетса компонента се у
говору Пирота реализује на другачији начин. Просечна вредност интензитета у наглашеним вокалима износи 40,89 децибела, а у ненаглашеним 37,95
децибел. Разлике у остварењу интензитета статистички се разликују између
испитаника из Пирота и свих осталих испитиваних пунктова, осим Сврљига.

5. Закључак
На основу вредности f0 у којима је приказано просечно кретање и распон тона у наглашеним и ненаглашеним вокалима у све четири групе, као
и тонски однос између краја наглашеног и почетка ненаглашеног вокала,
можемо закључити да је у говору Пирота опште тонско кретање у наглашеним и ненаглашеним вокалима силазно. Међутим, у свим ненаглашеним
слоговима приутан је благо повишен тон, који је запажен и у говорима призренско-јужноморавског дијалекта (Ниша, Лесковца и Врања). У том смислу тонска компонента може играти важну улогу као прозодијски маркер за
идентификацију говорника поменутих регија. Напомињемо да повишен тон
на ненаглашеном вокалу није забележен код говорника из Сврљига.
Када је реч о квантитативној компоненти, просечно трајање наглашених вокала код говорника из Пирота износи 97,15 ms, а ненаглашеПросечна вредност интензитета у Нишу за наглашени вокал износи 75 децибела,
а за ненаглашени 71 децибел; у Лесковцу 72 децибела у наглашеним и 66 децибела у
ненаглашеним; у Врању 81 децибел у наглашеним и 74,5 децибела у ненаглашеним
(2017а); у Сврљигу 45 децибела у наглашеним и 38 децибела у ненаглашеним вокалима
(2017б: 472).
9
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них вокала 56,59 ms. У поређењу са пунтовима из призренско-јужноморавског и сврљишко-заплањског дијалекта долазимо до закључака да су
квантитативне вредности приближно једнаке у Пироту, Врању и Сврљигу, а да Ниш, као навећи регионални центар призренско-тимочке регије
одликује дуже трајање наглашених вокала (са просечном статистичком
вредношћу трајања наглашених вокала око 110ms). Трајање вокала бисмо, према добијеним резулттаима, могли да окарактеришемо као регионални маркер за идентификацију говорника призренско-тимочке зоне.
Посебно треба скренути пажњу на инетнзитетску компоненту која
се различито реализује у сва три дијалекта призренско-тимочке регије.
Резултати који су презентовани у овом раду, као и у претходна два
истраживања, представљају акустичку слику прозодема и њихових реализација у призренско-тимочкој регији и указују на различите реализације сва три посматрана параметра (трајање, кретање тона и интензитет),
те на тај начин указују на овај занимљив феномен, којима ћемо се детаљније бавити у наредним истраживањима.
Посматрајући параметре трајања и тона, приликом описа динамичког акцента у овом региону могли бисмо извести следеће закључке: трајање наглашених вокала слично је кратким акцентима – и краткоузлазном и краткосилазном, из тонског четвороакценатског система, где
просечна вредност трајања кратких наглашених вокала износи 105,5ms
(ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ 2016: 63). Према односу тонске висине наглашеног и ненаглашеног вокала динамички акценат ове регије најсличнији је
краткоузлазном акценту, јер се тонски врхунац реализује у почетној тачки ненаглашеног вокала. Занимљиво је да Белић прави разлику између
тимочко-лужничког и заплањско-јужноморавског експираторног акцента, наводећи дасе„експираторни акценат се по јачини својој и времену
трајања […] приближава веома краткоме узлазноме акценту београдског
говора” (Белић 1999: 207), о чему сведоче и резултати изнети у овом раду.
Дакле, на основу анализираних акустичких димензија у овом раду
јасно је да динамичи акценат представља посебну категорију која се разликује и од краткоузлазно и од краткосилазног акцента, а према особинама тона ипак је најсличнија краткоузлазном акценту из тонског акценатског система.
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THE ACOUSTIC DESCRIPTION OF THE ACCENT IN THE
SPEECH OF THE TIMOK-LUŽNICA DIALECT
The aim of this paper is to present the acoustic description of the accent
in the speech of the Timok-Lužnica dialect – in the speech of Pirot, as the
largest center of the investigative area. In the research based on experimental
phonetic methods, the values of duration, tone and intensity of stressed and
unstressed vowels of two-syllable words, which took the medial position in the
sentences, were measured in the young population’s speech (PRAAT, version
6.0.14, BOERSMA & WEENICK 2016). Measured values were subjected to
a statistical analysis (SPSS, 20.00). The obtained data was compared to the
research data in the Prizren-South Moravian dialect and Svrljig-Zaplanje
dialect, as well as data for accent in the standard language. Based on the results
of the acoustic analysis, it can be concluded that the basic focus unit in this
region is a short accent that is the most similar to the short rising accent of the
tone system.
Key words: expiratory accent, Timok-Lužnica dialect, acoustics phonetic,
duration, tone, intensity, Serbian language.
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