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ÚVOD
Lidský hlas je nositelem emocí a převažujícím způsobem dorozumívání [1].
Když v minulosti začala převládat lidská vokální komunikace nad gestickou,
umožnila vzniknout řeči a celé paletě jazyků. Každý jazyk do jisté míry vy-
mezoval konkrétní kulturu [2] a v rámci ní pomohl při pojmenovávání objektů
a věcí [3]. Tento způsob pojmenovávání a hledání nových souvislostí nechal,
mezi ostatními, vyrůst i novověkou vědu, z níž společnost těží mnoho cenností.

Mimo dorozumívací funkci může být lidský hlas odrazem psychického stavu
člověka [4, 5]. Prožívání jedince někdy bývá, mezi jinými formami umění, vy-
jadřováno hudbou a zpěvem – Leoš Janáček tvrdil, že distinktivním rysem
každého zdravého člověka je tón jeho hlasu [6]. Hlasová porucha tak může pro
jedince znamenat značný problém: od nemožnosti vyjádřit svou identitu, přes
potíže získat kýžené zaměstnání, až po vyloučenost ze sociální skupiny. Po-
hled na řeč v kulturním kontextu a všechny psycholgické i společenské faktory
odhalují důležitost studia hlasu.

Nutnou podmínkou pro hlasovou produkci je fyziologický stav hlasivek,
které mohou generovat zvuk. Právě zvuk vytvářený chvěním vzduchového
sloupce mezi hlasivkami v kombinaci s tvarováním vokálního traktu a mlu-
videl umožňuje správně vyslovovat hlásky a slova.

Vznik zvuku generovaného hlasivkami je v současnosti popisován myoelasto-
aerodynamickou teorií fonace [7, 8]. Ta popisuje samobuzené kmitání hlasivek
jako výsledek nestability nelineární dynamické soustavy tvořené aktivním sval-
stvem hlasivek (myo-) a jejich pružnostními charakteristikami (-elasto-) a aero-
dynamikou v dýchací soustavě člověka (-aerodynamická), která zajišťuje přísun
energie kmitajícím hlasivkám [8]. Tlakový spád mezi oblastmi pod a nad hla-
sivkami je tedy podmínkou proudění přes hlasivky. Kmitající hlasivky potom
rozechvívají vzduchový sloupec a produkují akustické spektrum, které můžeme
označit za zvuk generovaný hlasivkami. Podstatou tohoto zvuku je tedy vzá-
jemná interakce mezi třemi prostředími: tekutinou (prouděním), strukturou
(hlasivkami) a akustikou (zvukovými vlnami ve vokálním taktu a průdušnici).

Nepravidelnosti v tomto zvuku mohou nepříznivě ovlivňovat srozumitel-
nost. Bývají většinou způsobeny změnou vnitřní struktury hlasivek, která může
být důsledkem získaných nebo vrozených hlasivkových patologií [9–12]. Vnitřní
strukturu hlasivek však není možno studovat během lékařského vyšetření. Tím
vzrůstá potřeba neinvazivního zkoumání hlasivek a do popředí se dostává vý-
počtové modelování. To má na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a bi-
omechaniky tradici, na niž se i v této práci snažíme navázat. Doufáme, že
výsledky z našich výpočtových modelů pomohou k objasnění alespoň někte-
rých jevů, k nimž dochází během lidské fonace, která může být uvažována jako
fluidně-strukturně-akustická interakce ve smyslu posledních teorií.
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PRO-
BLEMATIKY

Jevy související s lidskou fonací a povaha fluidně-strukturně-akustické inter-
akce jsou systematicky zkoumány až od přelomu 19. a 20. století, kdy publi-
koval Ewald [13] první mechanický model hlasivek tvořenými dvěma jazýčky
uchycenými na pružinkách naproti sobě v dutém válci. Na jeho experimentální
model po 60 letech navázali Flanagan a Landgrafová [14] jednohmotovým mo-
delem fluidně-strukturní interakce s diskrétními parametry. Výsledky z tohoto
prvního výpočtového modelu fonace jim posloužily jako buzení při syntéze
přechodu mezi samohláskami [i:] a [a:].

Na dalších modelech s diskrétními parametry bylo zkoumáno: vliv uspořá-
dání hmot a jejich parametrů na kmitání hlasivek a průtok mezi nimi [15], vliv
tuhosti hlasivek na jejich kmity [16, 17], práh fonace [17–19], kontaktní tlaky
mezi hlasivkami [20], postup slizniční vlny [19], přechod mezi hrudním a fal-
zetovým rejstříkem (bifurkace) [21, 22], svalová aktivace [23] nebo v poslední
době nelinearita mezi zdrojem a filtrem při přechodu mezi samohláskami [24].

Vedle modelů s diskrétními parametry se v současnosti využívá výpočtové
modelování na úrovni mechaniky kontinua. Jedná se o interakci mezi třemi
prostředími: tekutinou (prouděním v průdušnici a vokálním traktu), struktu-
rou (hlasivkami) a akustikou (vlněním ve vokálním traktu a průdušnici). Tato
interakce vyžaduje řešení parciálních diferenciálních rovnic všech tří prostředí.
K jejich řešení na obecně komplikované geometrii se využívají numerické me-
tody, které vedou na úlohy s mnoha tisíci nebo miliony stupni volnosti. Vhodně
navržené modely se mohou přibližovat skutečnosti, avšak kladou vysoké ná-
roky na formulaci úlohy a okrajových podmínek, znalost biofyziky lidského
hlasu a vstupních parametrů a na výpočetní výkon. Z těchto důvodů byly rov-
nice mechaniky kontinua v 70. letech poprvé použity pouze k řešení struktury
hlasivek [25, 26].

1.1 FLUIDNĚ-STRUKTURNÍ INTERAKCE
Fluidně-strukturní interakce, která je dnes součástí mnoha inženýrských apli-
kací a komerčních programů [27–30], byla nejdříve implementována až v 90. le-
tech bez uvažování akustiky. První model fluidně-strukturní interakce v oblasti
výzkumu hlasu publikovali Alipour et al. [31] v roce 1996. Přestože se jednalo
o studii nestacionárního nestlačitelného pulzujícího proudění řešeného meto-
dou konečných objemů přes hlasivky s předepsaným pohybem, po sloučení
s jejich konečnoprvkovým modelem hlasivek z roku 1988 [32] už novější verze
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z roku 1997 a 2000 umožňovaly obousměrnou fluidně-strukturní interakci a sa-
mobuzené oscilace hlasivek [33–35].

Podmínky vzniku a udržení samobuzených oscilací studovali Thomson et
al. [36, 37] na dvourozměrném konečnoprvkovém modelu fluidně-strukturní
interakce a experimentálním syntetickém modelu. Ukázali, že podmínkou vý-
měny energie mezi kmitajícími hlasivkami a prouděním je převracení hlasivek z
konvergentního do divergentního postavení, což podpořilo předchozí teoretické
výzkumy [18, 38].

Kmitající hlasivky však přichází do kontaktu periodicky. Tao et al. [39]
proto navrhli symetrický trojrozměrný konečnoprvkový model fluidně-struk-
turní interakce s kontaktem. Bylo ukázáno, že při zvyšujícím se budicím tlaku
z plic se zvyšuje také kontaktní tlak a jeho maximální hodnota nastává při
zavření hlasivek zhruba uprostřed kontaktní plochy. Vysoký kontaktní tlak
může způsobovat hlasivkové patologie [1].

První celý prostorový model fluidně-strukturní interakce publikovali Rosa
et al. [40]. Interakce byla řešena pomocí metody konečných prvků, okrajové
podmínky mezi strukturou a tekutinou byly přenášeny jako síly z uzlu na
uzel a mezi hlasivkami docházelo ke kontaktu, avšak model trpěl nedokonalým
uzavíráním hlasivkové mezery. Výsledky ukázaly největší pokles tlaku mezi
hlasivkami při divergentním postavení hlasivek (před zavřením), což je v sou-
ladu s myoelasto-aerodynamickou teorií [7, 8] a výsledky v [37]. Nízký tlak
(a současná vysoká rychlost proudění) mezi hlasivkami zajišťuje, že se hla-
sivky vlivem elasticity mohou vrátit zpět k sobě do kontaktu [7].

1.2 FLUIDNĚ-AKUSTICKÁ INTERAKCE
Interakce mezi strukturou a nestlačitelnou tekutinou je zásadní pro realizaci
samobuzeného kmitání hlasivek, což umožňuje zkoumat tvar kmitů, jejich para-
metry, kontakt mezi hlasivkami a proudění mezi nimi včetně průběhu tlakového
gradientu v celém vokálním traktu. Neumožňuje však zjišťování akustických
tlaků a šíření akustické vlny v kavitách vokálního traktu a průdušnice. Pro
tento účel existuje několik metod, které dokážou získat akustické pole z vý-
sledků nestlačitelného proudění, mluvíme proto o fluidně-akustické interakci.

V 50. letech byla publikována Lighthillova akustická analogie [41, 42], která
popisuje vznik aerodynamického hluku od turbulentního proudění. Proudění
je rozděleno na kvadrupóly, což jsou akustické zdroje, které by měly odpovídat
vírům od turbulencí. Za několik let byla tato analogie doplněna Curlem [43]
o hluk generovaný obtékáním nepohybujícího se povrchu. Ke kvadrupólům se
tak přidaly dipóly, které by měly odpovídat zdrojům objevujícím se na povrchu
statického tělesa. Kompletní teorii publikovali Ffowcs Williams a Hawkings
[44]. Ta už zahrnovala i hluk od obtékání pohybujících se povrchů, které by
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měly být reprezentovány monopóly. Monopól je akustický zdroj 0. řádu, tedy
bodový zdroj, který se střídavě smršťuje a zvětšuje, a tím generuje akustické
vlnění. Dipóly a kvadrupóly jsou analogicky zdroje 1. a 2. řádu [45]. Tyto
metody v současnosti nabízí např. FLUENT®, který je součástí programového
systému ANSYS®.

Akustické pole se dá obdržet i přímo ze stlačitelných Navier-Stokesových
rovnic. Jejich výsledkem jsou potom celkové tlaky od proudění včetně těch
akustických, takže můžeme mluvit o tzv. přímé numerické simulaci. Ta má ně-
kolik nevýhod: kvůli disparitě mezi rychlostí proudění a rychlostí zvuku není
vhodná pro rychlosti proudění pod 0,3 Ma [30, 46–49], je citlivá na jemnost
sítě a velikost výpočetního kroku (oba parametry by měly respektovat roz-
měry turbulentních vírů a rychlost zvuku a proudění) [50] a vyžaduje řešení
většího počtu rovnic a neznámých [51], má tedy vysoké výpočetní nároky. Pro
rychlosti nižší než 0,3 Ma je výhodné použít nestlačitelné Navier-Stokesovy
rovnice, protože se dá předpokládat malá fluktuace hustoty (tedy nepodstatná
akustická vlna) a řešením menšího počtu rovnic se tak ušetří výpočetní čas
[51].

Zhao et al. [52] si mezi mnoha přístupy vybrali FWH metodu [44], aby
popsali šíření zvuku v dvourozměrném osově symetrickém modelu hrtanu. Je-
jich výsledky se výborně shodovaly s výsledky obdrženými přímou numerickou
simulací od Zhanga et al. [53]. Ukázali, že dominantním zdrojem zvuku při
fonaci je dipól, tedy zdroj vyvolaný prouděním vzduchu skrz glottis (hlasiv-
kovou štěrbinu). Podobné srovnání FWH metody a přímé numerické simulace
provedli i Suh et al. [54], aby ukázali, že dipól je nejen dominantní akustický
zdroj, ale také nejvíce ovlivňuje tónovou složku zvuku. Tyto studie však ne-
zahrnovaly samobuzené oscilace hlasivek, ale jejich předepsaný pohyb [52, 53]
nebo proudění přes pevnou mezeru [54].

1.3 FLUIDNĚ-STRUKTURNĚ-AKUSTICKÁ
INTERAKCE

Současné výpočetní zdroje už umožňují spojit dohromady fluidně-strukturní
a fluidně-akustickou interakci, aby byla zajištěna vazba mezi všemi třemi pro-
středími buď pomocí akustické analogie (nepřímý přístup), nebo pomocí přímé
numerické simulace (přímý přístup).

Jeden z prvních výpočtových modelů, u něhož se podařilo zkombinovat sa-
mobuzené kmity a akustiku, byl ten od Alipoura et al. [55]. Jedná se o vývoj
modelu z 80. let [31–35], který v současnosti zahrnuje interakce mezi trojroz-
měrnou strukturou hlasivek, dvojrozměrným nestlačitelným prouděním a jed-
norozměrnou akustikou řešenou vlnovou rovnicí.
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Rovinný model řešený metodou konečných prvků představili Link et al. [49],
aby demonstrovali funkci fluidně-strukturně-akustické interakce. Jednalo se
o hlasivky kmitající bez kontaktu buzené nestlačitelným prouděním – fluidně-
strukturní interakce tedy byla obousměrná. Jednosměrná fluidně-akustická in-
terakce byla založena na Lighthillově analogii [41, 42] a jednosměrná strukturně-
akustická interakce na řešení Eulerovy rovnice. Zpětný vliv akustiky na prou-
dění a strukturu byl tedy zanedbán. Na rozdíl od [56–58], ale podobně jako [39,
59] zde autoři usuzují, že ohýbání proudu za hlasivkami je způsobeno Coanda
efektem [60].

Na brněnské Fakultě strojního inženýrství se principem tvorby hlasu za-
býváme dlouho. Na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
bylo v posledních letech také vyvíjeno několik výpočtových modelů. Pomocí
některých se analyzoval vliv tvaru vokálního traktu na spektrální a modální
vlastnosti samohlásek [61], jiné obsahovaly i funkční model hlasivek [62] nebo
reálně tvarovanou lidskou hlavu a její okolí [63–66]. Nedávno byly vytvořeny
dvou i trojrozměrné modely samobuzeného kmitání hlasivek, které zahrnovaly
fluidně-strukturně-akustickou interakci [67, 68]. Několik výpočtů bylo realizo-
váno také na hlasivkách skutečné geometrie [69]. Modelovány byly samozřejmě
krom zdravých hlasivek i některé patologie [70, 71]. Pozornost byla věnována
také umělým hlasivkám [72, 73].

1.4 BIOMECHANIKA LIDSKÉHO HLASU
V současnosti je uznávána myoelasto-aerodynamická teorie fonace [7, 8]. Na
zvuku generovaném hlasivkami se podílí na jedné straně elastické vlastnosti
hlasivek a aktivace příslušných svalů, na druhé straně aerodynamika vokálního
traktu. Tlakový spád pod a nad hlasivkami zajišťuje proudění v hlasivkové
štěrbině a jeho vlivem dochází k samobuzenému kmitání hlasivek. Při otevírání
hlasivek převažuje zatížení od proudění, při uzavírání převažují elastické síly
v hlasivkách na úkor podtlaku mezi nimi [8, 74]. Tento opakující se jev je
produktem nestabilní nelineární dynamické soustavy [8].

Kmitání hlasivek je tedy pasivní děj, při němž se hlasivky pohybují účin-
kem energie dodávané zvenčí, nikoli děj aktivní, při němž by hlasivky kmitaly
samy o sobě, např. účinkem nervové aktivace [7]. Aktivace svalů z hlediska
této teorie znamená konstantní podélné napětí v hlasivkovém svalu, které
dominantně ovlivňuje frekvenci kmitání [1, 75]. Zbylé dva parametry, které
určují charakter zvuku generovaného hlasivkami, jsou subglotický tlak ovliv-
ňující hlasitost a počáteční plocha glottis ovlivňující kvalitu hlasu na stupnici
chraplavý–normální–dyšný hlas [75]. Účinky těchto tří parametrů se částečně
překrývají.
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2 CÍLE PRÁCE
Cíle disertační práce souvisí se směrem, jímž se ubírá výzkum lidského hlasu na
Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Úroveň výpočtového
modelování, které je primárním prostředkem, jenž využíváme ke zkoumání po-
vahy hlasu, závisí na množství jevů, které jsme schopni do modelu zahrnout.
Více jevů v modelu znamená více mechanismů, které model umožňuje simulo-
vat. Cíle disertační práce stanovené na Státní doktorské zkoušce proto zní:

• Vytvořte prostorový model hlasivek a vokálního traktu se zahrnutím fo-
nace.

• Vytvořený model využijte k simulaci některých patologických stavů hla-
sivky.

Tyto cíle se dají rozšířit o simulaci fonace všech českých samohlásek na ro-
vinném i prostorovém modelu a obohacení výpočtového modelu o další mecha-
nismy, které jsou přítomny během lidské fonace. Jedním z ne zcela zřejmých
cílů může být také provedení podrobného popisu vytvořených výpočtových
modelů a dokumentace jejich úprav, nastavení i nedostatků. Vlastnosti použi-
tých modelů by měly být srovnány s modely a výsledky měření publikovanými
v aktuální literatuře.
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3 ROVINNÝ MODEL FONACE
Dvourozměrný (2D) model fonace českých samohlásek je realizován jako fluidně-
strukturně-akustická interakce (FSAI) a je řešen metodou konečných prvků
(MKP). Vychází z prací Hrůzy [76] a pozdějších prací Klímy [77], Pavlici [67],
Martínka [71] a zejména Švancary [62, 68] a Matuga [72]. Jeho současná verze je
vytvořena v programovém systému ANSYS ® Academic Research Mechanical,
Release 15.0 a umožňuje volbu většiny důležitých parametrů a vlastností, které
souvisí s biofyzikální povahou lidské fonace. Ve výchozím nastavení je připra-
ven pro samohlásku [a:], ačkoli umožňuje simulaci všech českých samohlásek.
Proudění je uvažováno jako stlačitelné bez SST turbulentního modelu, součástí
jeho řešení je také akustika.

Geometrie hlasivek je odvozena od široce využívaného Schererova M5 pa-
rametrického modelu [78], viz obr. 3.1 vlevo. Geometrie vokálních traktů je
vytvořena z tvarů skutečných vokálních traktů zachycených při fonaci české
samohlásky pomocí magnetické rezonance [79–84] , viz obr. 3.1 vpravo. Geo-
metrie průdušnice je v modelu zjednodušena na obdélníkový kanál.
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Obr. 3.1. Vlevo: geometrický model hlasivky, vpravo: rovinné modely pro všechny české sa-
mohlásky.

Model materiálu hlasivek byl odvozen z literatury [1, 8, 85–87] a postupně
laděn v [62, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 88–96]. Ve výchozím nastavení má vlastnosti
podle tab. 3.1. Tlumení všech vrstev hlasivek je modelováno jako proporcio-
nální s koeficienty 𝛼 = 116,5279 s−1 a 𝛽 = 0,0003 s. Vlastnosti vydechovaného
vzduchu jsou přizpůsobeny lidské tělesné teplotě 36 ∘C podle [87]. Vzduch je
uvažován jako stlačitelná izotropní viskózní Newtonovská tekutina.

Okrajové podmínky jsou ve všech variantách výpočtového modelu zadány
analogicky. Vstup do průdušnice je buzen konstantním tlakem 𝑝𝐿 = 270 Pa,
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Vrstva Youngův modul
pružnosti 𝐸 [Pa]

Poissonův
poměr 𝜇 [−]

Hustota
𝜌𝑠 [kg·m−3]

Epitel 25000 0,49 1040
Povrchové podslizniční

vazivo
2000 0,49 1040

Vaz 8000 0,49 1040
Sval 65000 0,40 1040

Tab. 3.1. Hodnoty parametrů materiálu hlasivkových vrstev ve výchozím stavu.

který odpovídá tišší mluvě. Na výstupu z vokálního traktu je pro jednodu-
chost předepsán nulový tlak, který modeluje otevřená ústa. Stěny průdušnice
a vokálního traktu jsou uvažovány jako zcela akusticky odrazivé a je na nich
předepsána nulová rychlost proudění. Hlasivky jsou na laterálních koncích ulo-
ženy nepohyblivě.

Strukturní model (hlasivky) obsahuje 5530 uzlů a 5352 lineárních tří a čty-
řuzlových elementů PLANE182 se 2 stupni volnosti. Symetrický kontakt mezi
hlasivkami je realizován pomocí 2×38 kontaktních elementů CONTA172 a TARGE-
169 s 2×39 uzly se dvěma stupni volnosti. Fluidní model je tvořen 10480 line-
árními čtyřuzlovými elementy FLUID141 s 10893 uzly se 7 stupni volnosti.

Výpočtový model fluidně-strukturně-akustické interakce je řešen v časové
oblasti jako přechodová (transientní) analýza s časovým krokem 𝑡𝑖𝑛𝑐 = 1 · 10−4 s.
Ve výchozím nastavení je počítáno 950 kroků, tedy fonace o délce téměř 0,1 s.

Před spuštěním algoritmu fluidně-strukturně-akustické interakce jsou od
sebe hlasivky vzdáleny 0,2 mm. V první fázi jsou přitlačeny k sobě do kontaktu
posuvem 0,3 mm zadaným jako okrajová podmínka na oba laterální okraje
hlasivek. Tím je simulováno jejich fonační postavení. V druhé fázi je aplikována
okrajová podmínka konstantního tlaku 𝑝𝐿 na vstup do průdušnice (obr. 3.1
vpravo), aby se zvýšil subglotický tlak, což je následováno závěrečnou fází –
řešením interakce.

Fluidně-strukturně-akustická interakce je navržena jako oddělená formu-
lace dvou prostředí, strukturního a fluidního, se samostatnými řešiči. Ty si
v každé iteraci vyměňují okrajové podmínky. Zvýšený subglotický tlak v prů-
dušnici je přenesen jako okrajová podmínka na okraje hlasivek, která umožní
řešení jejich deformace. K zajištění deformace fluidní sítě podle pohybu hla-
sivek je využita ALE metoda (Arbitrary Lagrangian-Eulerian approach [97]).
Pro tento účel je materiál fluidního prostředí změněn na velmi poddajný li-
neární strukturní materiál, který je zatížen posuvy hlasivek na jejich hranici
s fluidním prostředím, čímž je deformována fluidní síť. Tento algoritmus se
v cyklu opakuje.

Během interakce je sledována mezera mezi hlasivkami. Pokud klesne pod
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0,135 mm, deformace fluidní sítě je v glottis zastavena a na její uzly je přede-
psána podmínka nulové rychlosti proudění, čímž je během uzavření hlasivek
rozděleno proudění v průdušnici a ve vokálním traktu. Za těchto podmínek
jsou hraniční uzly mezi strukturní a fluidní sítí odděleny; zatímco se fluidní
síť v glottis nedeformuje, hlasivky se mohou pohybovat volně do kontaktu.
Kontakt mezi hlasivkami je zajištěn metodou rozšířených Lagrangiánů [30].

Typické výsledky se dají sledovat na modelu ve výchozím nastavení pro
samohlásku [i:] se zvýšenou tuhostí podslizničního vaziva hlasivek na 2500 Pa,
viz obr. 3.2.
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Obr. 3.2. Typické výsledky z výchozí varianty výpočtu pro samohlásku [i:] se zvýšenou tuhostí

podslizničního vaziva hlasivek na 2500 Pa: a) průběh šířky glottis (𝑊𝑔) a b) průběh
glotálního průtoku (𝑈𝑔) ve stejném místě, c) průběh tlaku u úst (𝑝𝑚) a e) spektrální
hustota u úst s prvními dvěma formanty 𝐹1 a 𝐹2 vyznačenými modře. Pro srovnání
jsou zde zeleně vyznačeny formanty naměřené Skarnitzlem [98].

Zhruba uprostřed výšky glottis dosahuje šířka hlasivkové mezery 𝑊𝑔 asi
0,5 mm (obr. 3.2 a)). V této výšce je sledován i průtok mezi hlasivkami 𝑈𝑔, jehož
špičková hodnota lehce přesahuje 0,005 m2 · s−1 (obr. 3.2 b)). Průběh tlaku u úst
(𝑝𝑚) osciluje kolem hodnoty 0 Pa, což odpovídá okrajové podmínce zadané do
úst (obr. 3.2 c)).

Na obr. 3.2 d) je vidět spektrum samohlásky [i:]. Srovnáme-li první dva
formanty (vyznačeny průhledným modrým kroužkem) s formanty naměřenými
Skarnitzlem [98] (vyznačeny průhledným zeleným obdélníkem), vidíme, že se
velmi přesně shodují. Přesto zní zvukové záznamy, přiložené na CD v disertační
práci, spíše nepřirozeně a plechově.
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4 PROSTOROVÝ MODEL FONACE
Prostorový (3D) výpočtový model vychází z rovinného, s nímž sdílí geometrii,
materiál, okrajové podmínky i algoritmus fluidně-strukturně-akustické inter-
akce. V několika drobnostech se však liší.

Prostorová geometrie celého výpočtového modelu vznikla vytažením ro-
vinné geometrie do třetího rozměru o 12 mm. Tato délka přibližně odpovídá
slaběji napjatým mužským hlasivkám ve fonačním postavení [1, 8, 99, 100],
které produkují běžný konverzační hlas.

Model materiálu hlasivek i vzduchu byl ponechán identický s materiálem
použitým v rovinném modelu. Parametry modelu materiálu hlasivek ve výcho-
zím stavu jsou uvedeny v tab. 3.1 na s. 12.

Model zatížení a vazeb je v prostorovém modelu navržen podobně jako
v rovinném. Hlasivky jsou uloženy nepohyblivě na laterálních, anteriorních
a posteriorních stranách podle obr. 4.1 tak, jako by byly uloženy v hrtanu.

Okrajové podmínky průdušnice a vokálního traktu jsou rovněž analogické
s rovinným modelem. Model je u vstupu do průdušnice buzen konstantním
tlakem 𝑝𝐿 = 165 Pa, který musel být oproti tlaku v rovinném modelu snížen
z důvodu přílišné deformace sítě. Přestože je tato hodnota velmi nízká, stále
spadá do rozmezí v literatuře [1, 101]. Otevřená ústa jsou modelována tlakovým
uzlem. Na stěnách modelu je předepsána nulová rychlost proudění a absolutní
odrazivost.
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Obr. 4.1. Prostorové výpočtové modely postupně pro české samohlásky [a:], [e:], [i:], [o:] a [u:].
Detail (červeně) na výpočetní síť hlasivek a glottis.

Stejně jako v případě rovinného modelu se jedná o interakci mezi dvěma
prostředími: strukturním (hlasivky) a fluidním (vokální trakt a průdušnice). Ve
výchozím nastavení je vzduch ve fluidním prostředí uvažován jako stlačitelný,
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proto jsou součástí řešení i akustické tlaky, tedy akustické prostředí. Model je
připraven pro simulaci fonace všech českých samohlásek, viz obr. 4.1.

Algoritmus fluidně-strukturně-akustické interakce je totožný s algoritmem
rovinného modelu, který byl popsán v kapitole 3. Časový krok mohl být pro-
dloužen na 𝑡𝑖𝑛𝑐 = 1,5 · 10−4 s. Znamená to, že po 950 krocích obdržíme výsledky
pro počáteční 0,1425 s fonace.

Před výpočtem interakce jsou od sebe hlasivky vzdáleny 0,2 mm. Z tohoto
výchozího bodu jsou přitlačeny do kontaktu jen do té míry, aby se v nejužším
místě glottis dotkly. Během interakce je kontakt hlasivek kontrolován: přiblíží-
li se k sobě hlasivky na 0,2 mm, je deformace fluidní sítě v glottis zastavena
a mezi hlasivkami je předepsána nulová rychlost proudění.

Výpočtová síť byla vytvořena tak, aby splňovala stejná kriteria jako v pří-
padě rovinného modelu. Rovinná síť obdržená podobným algoritmem jako u 2D
modelu byla vytažena do prostoru ve 24 vrstvách elementů, viz obr. 4.1, de-
tail. Počet vrstev byl oproti původní variantě modelu [72] 2× zvýšen kvůli
modelování předpětí hlasivek, jež bude představeno v kap. 5.

Uvedený postup vedl na 305664 elementů s 324650 uzly. Fluidní část modelu
(vokální trakt a průdušnice) je sestavena z 232992 elementů s 250550 uzly,
strukturní část (hlasivky) z 71904 elementů s 77750 uzly. Kontakt na čelech
hlasivek je realizován 2×425 elementy s 2×384 uzly. Uzly na hranicích mezi
fluidním a strukturním modelem jsou sdíleny, stejně jako uzly kontaktních
a strukturních elementů.

Ve fluidním modelu je využit lineární osmiuzlový element FLUID142 se
sedmi stupni volnosti [30]. Strukturní model je tvořen lineárními osmiuzlo-
vými elementy SOLID185 se třemi stupni volnosti [30]. Stejné stupně volnosti
mají i kontaktní elementy CONTA174 a TARGE170.

Na takto vytvořeném výpočtovém modelu byl krom hlasivek ve fyziolo-
gickém stavu simulován i Reinkeho edém, jedna z hlasivkových patologií. Ten
zasahuje vlastnosti povrchového podslizničního vaziva, viz obr. 3.1 [12, 102,
103]. Tato patologie bude simulována pomocí změny tuhosti a tlumení tohoto
vaziva.

Varianta materiálu vaziva 𝐸𝑆𝐿𝑃 [Pa] 𝛼 [s−1] 𝛽 [s]

ve výchozím stavu 2000 116,5279 0,0003
se sníženým tlumením 2000 0,5083 0,0002

se zvýšenou tuhostí 3500 116,5279 0,0003

Tab. 4.1. Varianty kombinací parametrů materiálu patologické hlasivky prostorového modelu.

Z důvodu časové náročnosti byly na prostorovém modelu vybrány pouze
tři varianty parametrů materiálu podslizničního vaziva: materiál ve výcho-
zím stavu, materiál se sníženým tlumením a materiál s vyšší tuhostí podle
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tab. 4.1. Parametry neuvedené v tab. 4.1 zůstávají na výchozích hodnotách
podle tab. 3.1 na s. 12.

Příklad střídajících se fází glottis v ustálené periodě a proudění mezi hlasiv-
kami je na obr. 4.2. U méně tlumené varianty nahoře je čelo hlasivky v diver-
gentním postavení spíše rovné, kdežto u tužší varianty dole je spíše vypouklé.
To ukazuje na snadnější postup slizniční vlny při menším tlumení, a tedy na
efektivnější převracení glottis.
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Obr. 4.2. Rychlost proudění [m · s−1] ve střední frontální rovině kolmé k ose 𝑧 při fonaci sa-
mohlásky [i:] a detail na tvar glottis při sníženém tlumení vrstvy podslizničního
vaziva (nahoře) a při jeho zvýšené tuhosti (dole): (1) fáze uzavření, (2) konvergentní
tvar glottis, (3) paralelní tvar a (4) divergentní tvar.

Povaha kmitů úzce souvisí s vlivem zdroje na výsledné spektrum samohlásky,
které je pro všechny varianty na obr. 4.3. Vyšší oscilační frekvence 𝑓𝑜 u vari-
anty s vyšší tuhostí posouvá frekvenci prvního formantu 𝐹1 na obr. 4.3 c) téměř
do rozmezí naměřeného Skarnitzlem [98]. Druhý formant 𝐹2 ale posouvá dále
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od rozmezí, protože rezonanční frekvence vokálního traktu interaguje s nižším
násobkem 𝑓𝑜.

Snížené tlumení působí na spektrum samohlásky na obr. 4.3 b) odlišně. For-
mant 𝐹1 se kvůli snížení 𝑓𝑜 také snížil. V důsledku subharmonických oscilací
hlasivek se mohl formant 𝐹2 volněji posouvat po násobcích 𝑓𝑜, čímž se dostal
do naměřeného intervalu [98].
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Obr. 4.3. Spektrální hustota u úst pro samohlásku [i:] s prvními dvěma formanty 𝐹1 a 𝐹2 vy-

značenými modře: a) při výchozích vlastnostech materiálu hlasivky, b) při sníženém
tlumení, a c) při zvýšené tuhosti vrstvy podslizničního vaziva. Pro srovnání jsou zde
zeleně vyznačeny formanty naměřené Skarnitzlem [98].

Obecně můžeme napsat, že patologické změny v tkáni podslizničního va-
ziva projevující se variací jeho mechanických vlastností mají vliv na polohu
formantů a plnost hlasu, a ovlivňují proto srozumitelnost samohlásky.
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5 MODELOVÁNÍ PODÉLNÉHO NA-
PĚTÍ V HLASIVKÁCH

Kvalitu hlasu dominantně ovlivňují tři parametry [75]: tlak z plic, míra ad-
dukce hlasivek a jejich podélné napětí. Přestože jsou tyto parametry většinou
nevědomě řízeny mluvčím a jsou na sobě závislé, můžeme zjednodušeně říci, že
tlakem z plic ovládáme hlasitost, addukcí drsnost a podélným napětím výšku
hlasu. První dva parametry byly v předchozích kapitolách odladěny, poslední
mechanismus však v modelu uvažován nebyl.

Lidské hlasivky jsou před začátkem fonace účinkem hlasivkových chrupa-
vek addukovány a současnými pohyby štítné chrupavky napnuty po délce [7,
104–106]. Toto podélné napětí (předpětí) hlasivek je přítomno i během fonace
a umožňuje hlasivce kmitat jako struně. Většinu napětí nesou vaz a sval [99,
107], čímž dovolují postup slizniční vlny v poddajné povrchové vrstvě sliznič-
ního vaziva [1].

Velikost podélného napětí v hlasivce nebo vazu v minulosti zjišťovala řada
autorů. Van den Berg a Tan [107] určovali podélné napětí ve vazu na vyo-
perovaných lidských hrtanech. Modálnímu rejstříku podle nich odpovídá 10%
protažení vazu při napětí asi 100 kPa.

Skupina kolem doktora Horáčka [108–110] se pokusila zjistit sílu po délce
obou kmitajících hlasivek. Přepočteme-li jejich výsledky na plochu M5 geome-
trie [78], obdržíme napětí odpovídající 20 až 60 kPa.

Na základě Storcka et al. [106] zrekonstruoval pohyb chrupavek do fonač-
ního postavení Šíbl [69]. Ukázal, že se hlasivky po délce protáhnou asi o 2 mm
při maximálním podélném napětí těsně pod hranicí 9 kPa. Realizujeme-li pouze
pohyb štítné chrupavky, hlasivky se protáhnou o 5 · 10−4 mm při maximálním
napětí kolem 5 kPa.

Titze [99, 100, 111] připodobňuje hlasivkový vaz k napjaté jednorozměrné
struně, která je na obou koncích vetknuta. Při uvažování homogenního izotrop-
ního lineárně elastického materiálu a malých deformací získal napětí v hlasivce
o velikosti 4160 Pa.

Tento výsledek je v souladu s vlastnostmi našeho výpočtového modelu z ně-
kolika důvodů: Přetvoření v hlasivce dosahuje maximálně 10 %, pohybujeme
se tedy v lineární části materiálu [86], a proto můžeme hlasivku modelovat
lineárně elastickým materiálem. Hlasivka je protažena do malé míry, což podle
[104, 107] odpovídá modálnímu rejstříku. Podélné napětí v hlasivce je poněkud
menší než rozmezí udávané v literatuře v řádech desítek až tisíců kPa, což je
ve vhodném poměru k použitému budicímu tlaku 𝑝𝐿; při nízkém budicím tlaku
je totiž k dosažení fonace nutné napnout hlasivky slaběji [1]. Záporným tla-
kem 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑡 = 4160 Pa budou proto zatíženy hlasivky nezměněných výpočtových
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modelů, které byly popsány v kap. 3 a 4.
Algoritmus řešení modelu s předpětím hlasivek zůstal nezměněný a sestává

ze tří hlavních částí. V první části jsou hlasivky addukovány k sobě do kon-
taktu, ve druhé je přírůstkově zvýšen tlak v průdušnici a ve třetí části je spuš-
těna fluidně-strukturně-akustická interakce, při níž dochází k oscilaci hlasivek
vybuzených zvýšeným tlakem.

Před tyto tři části je přidán krok, v němž je aplikováno předpětí na hla-
sivky. To je realizováno příkazem INISTATE [30], který umožňuje, aby výpočet
startoval z jiného výchozího stavu struktury, než z uvolněné struktury bez
napětí a deformace [30].

Před aplikací příkazu INISTATE do rovinných hlasivek je nutno zjistit, jaké
napětí, které bude přeneseno do výpočtového modelu, je ve frontálním řezu
protažených prostorových. Z tohoto důvodu byla provedena strukturální ana-
lýza, při níž byly obě prostorové hlasivky v ose 𝑧 zatíženy záporným tlakem
o velikosti 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑡 = 4160 Pa. Tlak 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑡 byl předepsán na posteriorní plochy,
anteriorní plochy zůstaly vetknuté. Ostatní okrajové podmínky hlasivek se ne-
změnily s tím, že laterální okraje obou hlasivek byly v ose 𝑧 uvolněny, aby se
hlasivky mohly protáhnout. Při výpočtu byly uvažovány velké deformace.

Typické výsledky pro samohlásky s uvažováním předepjatých a nepředepja-
tých hlasivek jsou v tab. 5.1. V tabulce jsou z některé ze závěrečných period
kmitů hlasivek vyhodnoceny maximální šířka otevření glottis 𝑊 𝑚𝑎𝑥

𝑔 , koeficient
otevření 𝑂𝑄 (poměr doby otevření ku délce periody), koeficient uzavření 𝐶𝑄
(poměr doby uzavření ku délce periody), koeficient uzavírání 𝐶𝑙𝑄 (poměr doby
uzavírání ku délce periody), rychlostní koeficient 𝑆𝑄 (poměr doby fáze oteví-
rání ku době uzavírání), rychlostní index 𝑆𝐼 (poměr rozdílu doby otevírání
a uzavírání ku době fáze otevření) a oscilační frekvence hlasivek 𝑓𝑜.

Be
z 

př
ed

pě
tí

S 
př

ed
pě

tím

W g
max 

[mm]
OQ  [–] CQ  [–] ClQ  [–] SQ  [–] SI  [–] f o  [Hz]

0,30 0,33 0,68 0,14 1,36 0,15 125
0,35 0,40 0,60 0,14 1,75 0,27 120
0,34 0,38 0,62 0,15 1,58 0,23 122
0,32 0,35 0,65 0,17 1,08 0,04 130
0,32 0,36 0,64 0,17 1,15 0,07 128
0,36 0,39 0,61 0,18 1,15 0,07 139
0,36 0,42 0,58 0,26 0,59 -0,26 154
0,43 0,44 0,56 0,19 1,33 0,14 125
0,38 0,38 0,62 0,18 1,07 0,03 130
0,40 0,41 0,59 0,22 0,87 -0,07 135

Samohláska

[u:]
[o:]
[i:]
[e:]
[a:]
[u:]
[o:]
[i:]
[e:]
[a:]

Tab. 5.1. Parametry kmitů rovinných hlasivek pro všechny samohlásky bez předpětí hlasivek
a s ním.
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Předpokládané zvýšení oscilační frekvence 𝑓𝑜 lze v tab. 5.1 sledovat. Až na
samohlásku [o:] došlo u všech variant rovinného modelu ke zvýšení 𝑓𝑜. U sa-
mohlásky [o:] zůstala frekvence nezměněná. Všem variantám se při aplikaci
předpětí zvětšila maximální šířka otevření glottis 𝑊 𝑚𝑎𝑥

𝑔 , prodloužil koeficient
otevření 𝑂𝑄 i koeficient uzavírání 𝐶𝑙𝑄. Rychlostní koeficient 𝑆𝑄 a rychlostní
index 𝑆𝐼 se zmenšily, což u většiny samohlásek znamenalo posun k symetrič-
tějším kmitům.

Vliv předpětí se dá demonstrovat i na zvucích samohlásek, které byly ulo-
ženy během simulací a které se dají stáhnout z CD přiloženého k disertační
práci. Zvýšení frekvence je totiž patrné i poslechem.
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6 ZÁVĚR
V disertační práci jsou na současné úrovni zpracovány poznatky o tvorbě lid-
ského hlasu, které vychází z aktuálně uznávané myoelasto-aerodynamické te-
orie fonace [7, 8] a ze zkušeností na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky.

Lidská fonace se modeluje jako obousměrná interakce mezi kmitajícími hla-
sivkami, vzduchem proudícím z plic do vokálního traktu a akustickými vlnami,
které se šíří nejen ven z úst, ale odráží se i zpět do vokálního traktu a průduš-
nice. S tak komplikovanou úlohou se autoři po celém světě vyrovnávají různě.
Za účelem snížení výpočetních nároků a úspory výpočetního času i za cenu,
že zanedbají některou z interakcí, využívají například nestlačitelné Navier-
Stokesovy rovnice pro proudění nebo rovinnou formulaci úlohy.

Podle recentní literatury by kromě fluidně-strukturně-akustické interakce
měl výpočtový model obsahovat převracení hlasivek z konvergentního do di-
vergentního tvaru jako podmínku zachování samobuzených oscilací [18, 36–
38]. Samobuzené oscilace souvisí s kvalitou přenosu energie mezi prouděním
a hlasivkami, kterou zlepšuje také přítomnost ventrikulárních řas a odklánění
vzdušného proudu v důsledku vírů nad hlasivkami. Mezi hlasivkami by mělo
docházet k oddělování proudění kvůli kontaktu hlasivek. Po oddělení hlasivek
by se měla po jejich povrchu volně šířit slizniční vlna, jejíž nepřítomnost může
odkazovat na hlasivkovou patologii.

Povahu zvuku generovaného hlasivkami potom dominantně určují tři para-
metry: velikost tlaku z plic, který ovládá hlasitost, podélné napětí v hlasivce
určující výšku hlasu a míra addukce hlasivek, která ovlivňuje hlas na stupnici
dyšný-normální-drsný. Tyto parametry jsou vzájemně svázány a většinou ovlá-
dány spontánně mluvčím. Při zvýšení tlaku z plic je pro udržení normálního
hlasu nutno například silněji napnout hlasivky.

Výpočtové modely na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomecha-
niky umožňovaly, třebaže v omezené míře, změnu všech podstatných parame-
trů a zahrnovaly zmíněné jevy až na podélné napětí v hlasivkách. Tento jev
byl do modelů přidán stejně jako buzení tlakem z plic, SST turbulentní model
nebo geometrie vokálních traktů pro všechny české samohlásky. S tím souviselo
mírné zjemnění výpočetní sítě a zajištění její škálovatelnosti.

Většina jevů byla studována na rovinném modelu. Výsledky z něho uká-
zaly, že při některých kombinacích zmíněných parametrů se dá modelovat nejen
hrudní rejstřík, ale i falsetto. Při normálním hlasu kmitaly hlasivky blízko rezo-
nančnímu módu a převracely se z konvergentního do divergentního tvaru, byť
bez výrazné slizniční vlny. Přestože slizniční vlna nebyla výrazná, její rychlost
spadala do rozmezí fyziologických hodnot. Mezi fyziologické hodnoty se po
ladění modelu dostaly i parametry kmitů hlasivek, jako například koeficient
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otevření 𝑂𝑄.
Díky interakci mezi všemi prostředími se kromě frekvenčních posuvů for-

mantů ve spektru samohlásky objevily také špičky na neceločíselných násobcích
oscilační frekvence hlasivek. Jejich nepřítomnost potom u simulace Reinkeho
edému poukazovala na mdlost nebo zhrubnutí hlasu, protože bez edému se
tyto špičky objevovaly na nejsouzvučnějším hudebním intervalu – čisté kvintě.
Stejný jev provázel také výsledky z prostorového modelu.

Existence těchto špiček a subharmonických oscilací hlasivek a srovnání vý-
sledků pro stlačitelné a nestlačitelné proudění u všech samohlásek ukázaly, že
při modelování je podstatná interakce mezi akustickými vlnami a ostatními
doménami. U některých samohlásek je tato interakce silnější (například u [i:]),
u jiných slabší (například u [a:]), jak potvrzují současné výzkumy [115, 116].

S aktuálními výzkumy [56–58, 117] souhlasilo také odklánění vzdušného
proudu nad hlasivkami, které je spojeno s interakcí mezi prouděním a kmitáním
hlasivek. Odklánění proudu se zdálo být způsobeno spíše protékáním mezi
asymetrickými víry než Coandovým efektem [60].

Rovinný model s sebou nesl i problémy, z nichž některé nebyly odstraněny
a díky nimž byl jeho vývoj odložen. Jednalo se zejména o budicí tlak, jehož
nízká hodnota musela být použita kvůli problémům s konvergencí. Z toho
důvodu bylo možno modelovat pouze tišší fonaci, které byly přizpůsobeny
i ostatní parametry.

Na prostorovém modelu byly poprvé simulovány všechny české samohlásky.
Ukázalo se, že výsledky si s rovinným modelem odpovídají a i u něho je pří-
tomna výrazná interakce mezi akustikou a ostatními fyzikálními doménami,
zejména pro určité samohlásky. Přestože jejich formanty spíše neodpovídaly
aktuálnímu měření [98], jejich zvuk zněl přirozeněji než ten obdržený z rovin-
ného modelu. Simulované formanty ze všech našich výpočtů lépe souhlasily
s měřením, které bylo provedeno při snímání geometrie, jež byla použita v na-
šich modelech [81].

Kvůli výpočtové náročnosti prostorového modelu proběhl pokus o aplikaci
podélného napětí (předpětí) do hlasivek rovinného modelu. Předpětí bylo nala-
děno pro podmínky tišší fonace a reprezentovalo pouze pasivní složku napětí,
která bývá vyvozena pohybem štítné chrupavky. Tišší fonaci totiž odpovídá
slabší aktivace CT svalu, který pohyb štítné chrupavky ovládá [114]. Výsledky
z rovinných modelů při aplikaci předpětí skutečně ukázaly zvýšení oscilační
frekvence, které lze zkontrolovat poslechem zvuků na CD přiloženém k diser-
tační práci.

V rámci modelování předpětí byly přeladěny parametry materiálu hlasivek
tak, aby hlasivky umožňovaly co nejsnazší postup slizniční vlny, a tedy co
nejpřirozenější deformaci hlasivek. Tím byly některé nové výsledky posunuty
do fyziologických hodnot.
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Mimo kladného vlivu na výsledky byl nový materiál zásadní pro udržení
oscilací hlasivek. Při závěrečných výpočtech k disertační práci se totiž poda-
řilo upravit výpočtové modely způsobem, který dovolil řešení o neomezeném
množství kroků, čímž bylo možno napočítat fonaci delší než 0,1 s. Dlouhodobé
výpočty na rovinném modelu ale ukázaly, že při použitých okrajových podmín-
kách se kmitání hlasivek v určitém čase utlumí. Tento problém nebylo možné
u rovinného modelu odstranit, třebaže se aplikací nového materiálu, předpětí
a úprav v algoritmu podařilo délku oscilací více než třikrát prodloužit.

Postupné utlumení kmitání provázelo vždy prodlužování doby uzavření
a zvětšování maximálního otevření glottis v každé následující periodě. U pro-
storového modelu se žádný z těchto jevů neobjevil; jeho periody se ustálily po
několika prvních kmitech. Podle ustálených výsledků do času 0,1425 s můžeme
soudit, že na rozdíl od rovinného modelu je v současné verzi schopen produko-
vat samobuzené oscilace hlasivek. Na udržení jejich oscilací má tedy vliv i třetí
rozměr modelu.

Z důvodu zmíněných problémů je v době vydání disertační práce už při-
praven nový výpočtový model, který umožňuje použití budicího tlaku 1000 Pa,
tedy simulaci normální fonace, a jehož výsledky vypadají velmi optimisticky.
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ABSTRAKT
Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace. Fonace je zde uvažována jako
obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi
všemi fyzikálními prostředími realizována díky použití nestacionárních viskóz-
ních stlačitelných Navier-Stokesových rovnic. Těžištěm práce je simulace fo-
nace na rovinném výpočtovém modelu. Vytvořené modely jsou schopny re-
produkovat zvuk všech českých samohlásek a nejpoužívanější vyhodnocované
parametry velmi blízko fyziologickému rozmezí. Simulací patologie, Reinkeho
edému, je prozkoumán její vliv na zvuk samohlásek. Všechny české samohlásky
jsou simulovány i na prostorovém modelu. Ten souží jako výchozí bod k ře-
šení podélného napětí v hlasivkách. Třebaže jsou všechny modely naladěny
spíše na tišší fonaci, výsledky souhlasí s důležitými fyziologickými jevy. Z dů-
vodu značné výpočtové náročnosti prostorového modelu s předpětím je v práci
představen i hybridní rovinný model s předepjatými hlasivkami. Mimořádná
pozornost je věnována samobuzenému kmitání hlasivek. Je ukázáno, že rovinný
model není takové oscilace schopen reprodukovat, přestože se podařilo délku
jeho oscilací významně prodloužit. Kmitání prostorového modelu je, na druhé
straně, stabilní.

ABSTRACT
The presented dissertation thesis deals with the simulation of human pho-
nation. Phonation is considered here as a bi-directional fluid-structure-acoustic
interaction, where interaction between all three physical domains occurs due
to the unsteady viscous compressible Navier-Stokes equations. The main part
of the thesis is phonation simulation in planar computational model. Created
models are able to reproduce sounds of all Czech vowels and the most com-
mon evaluated parameters very close to physiological ranges. The simulated
pathology, Reinke’s edema, is demonstrated in order to explore its influence
on the vowel sound. All Czech vowels are simulated also on the spatial model.
This model serves as the starting point to modeling of longitudinal pretension
incorporated in vocal folds. Although the models are tuned to a rather soft pho-
nation, the results are in agreement with the relevant physiologic phenomena.
While the spatial model is highly computationally expensive, a hybrid planar
model with pretension is proposed. A special attention is paid to the analysis
of the self-sustained oscillation of the vocal folds. It shown, the planar model
cannot reproduce such kind of oscillation in the actual version, albeit time of
the oscillation was considerably extended. On the other hand the oscillation
of the spatial vocal folds are stabilized.
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