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Abstrakt 

Rešeršní část této práce shrnuje základní poznatky o dýchací soustavě a jí podřazeném 
hlasovém ústrojí, uvádí základní teorie vzniku lidského hlasu, stejně jako nejčastější hlasové 
poruchy, a podává přehled publikovaných výpočtových modelů lidského vokálního traktu. 
V praktické části je ze snímků CT vytvořen prostorový (3D) model ženského vokálního traktu 
pro samohlásku /a:/, na němž jsou s využitím metody konečných prvků provedeny výpočty; 
konkrétně modální analýza a harmonická analýza. Vlastní frekvence z modální analýzy 
odpovídají rozsahům uváděným v literatuře. Pro harmonickou analýzu byly analyzovány různé 
okrajové podmínky pro modelování vyzařování z úst, přičemž jako nejpřesnější, ale výpočetně 
nejnáročnější se ukazuje varianta s použitím absorpčních elementů. Bakalářská práce dává 
názornou představu přesnosti a komplexnosti jednotlivých použitých výpočetních metod. 

 

Klíčová slova 

Počítačová tomografie, vokální trakt, formant, metoda konečných prvků, modální analýza, 
harmonické buzení, akustický tlak 

 

 

 

Abstract 

The research part of this bachelor’s thesis consists of a brief introduction to the human 
respiratory system and its subsidiary vocal subsystem along with a summary of basic 
phonation theories, voice disorders and published computational models of the human vocal 
tract. The experimental part engages in the making of the computational model itself, set to 
pronunciation of the vowel /a:/ in a woman vocal tract, on which, using finite element method, 
some of the basic acoustic analyses are performed, such as modal analysis or harmonic 
analysis. Calculated formants correspond with the values published in literature. Several 
different methods were analyzed while computing harmonic response. The most complex and 
the most time-consuming method, using infinite elements, also proved to be the most precise 
one. Thesis gives a decent comparison of the precision and complexity between the used 
methods. 

 

Keywords 

Computational tomography, vocal tract, formant, finite element method, modal analysis, 
harmonic analysis, acoustic pressure 
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1. Úvod 
 

Už naši prehistoričtí předci pro komunikaci využívali zvukové signály, které, zdaje se sebevíc 
primitivně, byly právě to, co dalo za vznik mluvě, kterou používáme dnes. Podle dat Americké 
Lingvistické Společnosti (LSA) existuje ve světě něco málo pod 7,000 jazyků. Myšlenka, že 
všechny tyto jazyky mají spolčený základ v něčem, co se datuje stovky tisíc let nazpět a ani 
zdaleka nepřipomíná jakoukoliv moderní formu mluveného dorozumívání, je v tomto ohledu 
jen těžko k uvěření. 

Řeč jako taková je základním dorozumívacím kamenem naší společnosti, a tudíž nedílnou 
součástí našeho života. Setkáváme se s ní na každém kroku a společně s pěti základními 
smysly (zrak, čich, sluch, hmat a chuť) tvoří jakýsi soubor prvků, kterými vnímáme a 
interagujeme s okolním světem. Mým osobním názorem je, že ztratit řeč jakožto schopnost 
komunikace je stejně, ba ne-li i více závažné, jako přijít například o schopnost vidět. Existuje 
několik vědních oborů, které se řečí a hlasem jako takovým zabývají. Lingvistika je obecně 
věda zkoumající jazyk. Dělí se na řadu subsystémů, z nichž se každý zabývá pouze 
specifickou oblastí jazyka. Příkladem blízkým pro tuto práci je například fonetika (z řeckého 
phōnḗ - hlas), zabývající se zvukovou stránkou jazyka. Žádná odnož lingvistiky se však 
nezabývá vznikem hlasu jako takovým; všechny subsystémy pracují s již „hotovým“ hlasem, 
žádný z nich neuvažuje jeho mechanickou podstatu. Této frakci se věnuje zcela jiný obor, který 
nese označení bioakustika, spadající pod obecnější biomechaniku. 

Biomechanika (z řeckého bios – život a mechanika – věda zkoumající mechanické pohyby) 
je poměrně novým vědním oborem, který se hlavně v posledních dekádách těší velké 
pozornosti. Zabývá se problematikou de facto všech živých organismů, ať už se jedná o velmi 
malé živočichy, nebo člověka jako takového. Pozornost je jí věnována (alespoň v případě 
zkoumání člověka) hlavně ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že příroda měla na vývoj podstatně 
více času než moderní člověk a ve spoustě věcí se od ní můžeme učit; krásným příkladem je 
trojosé otočné kloubové rameno, které svým pohybem napodobuje pohyb lidské ruky. Druhým 
je poté fakt, že znalosti získané biomechanickým zkoumáním umožňují lékařům řešit 
problémy, které by bez těchto poznatků řešitelné nebyly; pokud chápeme pohyb a strukturu 
určitého orgánu, můžeme ho například do jisté míry nahradit něčím uměle vyrobeným. 

V předložené práci se budeme zabývat biomechanikou lidského hlasu. V rešeršní části 
práce se seznámíme s podstatou jeho vzniku a ukážeme si několik modelů používaných 
k výpočtu šíření hlasu vokálním traktem a směrem ven z lidského těla. V praktické části práce 
bude poté vytvořen 3D model vokálního traktu ze snímků ženské hlavy z počítačové 
tomografie (CT) v programu ITK-SNAP. Tento software využívá algoritmy, díky kterým jsme 
ze snímků schopni extrahovat pouze tu část modelu, potřebnou pro výpočty (v našem případě 
tedy geometrii vokálního traktu a okolí hlavy). Takto vzniklou geometrii modelu dále upravíme 
pomocí dalšího softwaru a následně na něm vytvoříme síť konečných prvků (MKP) v prostředí 
ANSYS, což je v dnešní době nejpoužívanější metoda v oblasti numerické mechaniky, a 
provedeme na něm základní akustické výpočty.
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Kapitola 1 

2. Vznik lidského hlasu 
 

2.1. Dýchací soustava 
 

Hlasový aparát jako takový je v rámci lidského těla součástí dýchací soustavy člověka, kterou 
tvoří plíce, průdušnice, průdušky, hrtan, hltan, nosní dutina a dutina ústní. Znázornění 
dýchacího systému můžeme vidět na obrázku 2.1. Zjednodušeně dýchání funguje tak, že plíce 
díky kontrakcím dýchacích svalů (hlavně mezižeberní, břišní, prsní a bránice) při vdechu zvětší 
svůj objem, v hrudním koši se zmenší tlak, bránice se vychlípí do břišní dutiny a plíce nasávají 
vzduch. Při výdechu dýchací svaly ochabnou, bránice se vyklene zpět do dutiny hrudní, zvýší 
se vnitřní tlak a plíce se zmenší, což vzduch vyžene ven. Podle toho, jaké svaly při dýchání 
převládají, dělíme dýchání na žeberní a brániční (břišní) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1. – Dýchací soustava [1] 
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2.2. Anatomie hlasového ústrojí 
 

Jak již bylo zmíněno, součástí dýchacího ústrojí je vokální trakt, který sestává z hrtanu, kde 
hlas pomocí hlasivek vzniká, na něj navazujícího hltanu a nosní a ústní dutiny. Zjednodušený 
dýchací model i s vokálním traktem (hlasivky, hrdelní kavita, ústní a nosní kavita) je 
schematicky znázorněn na obrázku 2.2. Pokud bychom se chtěli zabývat modelem 
prostorovým, můžeme využít jeden z několika výpočtových modelů. Nejjednodušší z nich 
sestává z několika válcovitých úseků, které lze parametrizovat podle rozměrů našeho 
měřeného subjektu. Tento model je znázorněn na obrázku 2.3. Jelikož se nosní dutina podílí 
na vzniku pouze několika málo samohlásek a pro většinu ostatních zvuků není využívána, lze 
model zjednodušit na takový, který je o nosní dutinu ochuzen, a je znázorněn na obrázku 2.4. 
[1]. Podrobněji se náhradními výpočtovými modely hlasového ústrojí budeme zabývat 
v kapitole 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2. – Dýchací soustava schematicky [1] 

Obr. 2.3. – Válcovitý model s dutinou nosní [1] Obr. 2.4. – Válcovitý model bez dutiny nosní [1] 
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2.3.  Hrtan 
 

Centrem vzniku hlasu je hrtan(larynx), což je trubice napojená z jedné strany na průdušnici a 
ze strany druhé na hltan. Kromě funkce fonační plní také funkce respirační a polykací [1].  
 

 2.3.1. Struktura hrtanu 
 

Anatomii hrtanu lze rozdělit na dvě hlavní části; jsou jimi tvrdá tkáň, tvořená chrupavčitou 
kostrou, a tkáň měkká, která sestává ze svalstva, sliznice, vaziva a cév [2]. Chrupavky a 
svalstvo jsou navzájem volně propojeny, což zajišťuje v určité míře pohyb do všech směrů [1]. 
Hrtan je podrobně popsán na obrázcích 2.5. a mezi jeho nejvýznamější části tvrdé tkáně patří:  

 chrupavky konévkové-hlasivkové (cartilago arytaenoides), na které jsou napojeny 
hlasivky 

 chrupavka štítná (thyroid cartilage), lidově nazývaná jako ohryzek, je propojena 
s jazylkou a chrupavkou prstencovou 

 chrupavka prstencová (cricoid cartilage), nahoře napojena na chrupavky hlasivkové 
a dole napojena na průdušnici 

 chrupavka příklopky hrtanové (epiglottis), plnící důležitou funkci při polykání 
 jazylka (os hyoideum), která často není považována za součást hrtanu, tvoří však 

v této oblasti jedinou kost, na kterou se upíná velké množství svalů, umožňující 
celkový pohyb hrtanu [4] [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.5. Tvrdá tkáň hrtanu – pohled zepředu (a), pohled zboku (b) a pohled zezadu (c) [5] 
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Svaly měkké tkáně hrtanu rozdělujeme na svaly vnější a vnitřní. Vnější svaly slouží 
k upevnění hrtanu v patřičné poloze v rámci lidského těla a umožňují pohyb nahoru a dolů, 
čímž je vymezena délka a tvar vokálního traktu [1]. Vnitřní hrtanové svalstvo slouží k otevírání 
a zavírání hlasivkové štěrbiny (glottis) a podle jejich aktivity se dělí: 

 adduktory, které hlasivkovou štěrbinu zužují – například boční sval prstenco-
konévkový (Musculus cricoarytenoideus lateralis),  

 abduktory, které hlasivkovou štěrbinu rozšiřují – například zadní sval prstenco-
konévkový (Musculus cricoarytenoideus posteriori),  

 napínače, které slouží k napínání samotných hlasivek – například sval prstenco-
štítný (Musculus cricothyroideus) [4]. Svalová struktura hrtanu je vyobrazena na 
obrázku 2.6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6. Měkká tkáň hrtanu – pohled skrz (a) a pohled zboku (b) [5] 
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2.3.2. Laryngoskopie 
 

Vyšetření používané pro pohled přímo do hrtanu se 
nazývá laryngoskopie. Jedná se o bezbolestnou metodu, 
kdy je do hrtanu nahlíženo buďto pomocí speciálního 
sklíčka (nepřímá metoda), nebo pomocí optických vláken, 
které jsou srovnané ve svazku a díky jejich vlastnostem 
přesně reflektují zachycený obraz (metoda přímá – 
přesnější). Zajímavostí je, že vynálezcem nepřímé 
metody byl španělský zpěvák a učitel Manuel Garcia, 
který ji roku 1854 poprvé provedl sám na sobě. Přímá 
metoda byla zavedena do praxe roku 1895 lékařem 
Alfredem Kirsteinem. Snímky z laryngoskopie můžeme 
vidět na obrázku 2.7. a popis uvedených struktur je 
následující: h – hlasivka, v – ventrikulární řasa, e – 
hrtanová příklopka, t – průdušnice [2]. 

 

 

2.4. Hlasivky 
 

Hlasivky jsou párový sval, který je fundamentálním prvkem tvorby hlasu v našem těle. Nachází 
se na spojnici hrtanu a průdušnice a jejich reálný snímek je vyobrazen na snímku 
z laryngoskopie 2.7. Hlasivky jsou v rámci hrtanu uchyceny na přední straně k chrupavce 
štítné a vzadu k chrupavce konévkové. Pohybem hlasivek je generován takzvaný zdrojový 
hlas, který je dále ve vokálním traktu upravován na hlas lidský [1]. 

Na povrchu hlasivek se nachází tenká 
kůže z plochých epitelových buněk, která je asi 
(0,05 až 0,10) mm tlustá a zapouzdřuje jemnější 
nevazivovou tkáň [1].  Pod epitelem se nachází 
vrstva lamina propria, kterou dělíme do tří vrstev; 
horní, střední a spodní. V horní vrstvě, tlusté asi 
0,5 mm, se nachází hlavně volně uspořádaná 
elastinová vlákna obklopená kapalinou. Střední 
vrstvu, tlustou (1 až 2) mm, tvoří jak vlákna 
elastinová, tak vlákna kolagenní, která mají 
proteinovou strukturu, limitující jejich 
prodlužování, a jsou orientována v předozadním 
směru. Ve vrstvě spodní, stejně jako ve vrstvě 
střední, najdeme předozadně orientovaná 
nepoddajná kolagenní vlákna. Tloušťka této 
vrstvy je opět (1 až 2) mm. Pod vrstvou lamina 
propria se nachází vrstva svalová. Řez 
hlasivkami je znázorněn na obrázku 2.8. [2]. 

Obr. 2.7. Snímky z laryngoskopie 
ukazující postavení hlasivek při 
dýchání (horní snímek) a při fonaci 
(dolní snímek) [2] 

Obr. 2.8. – Řez hlasivkami [1] 
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2.4.1. Kmity a pohyby hlasivek 
 

Lidské hlasivky jsou schopny generovat pouze určité spektrum frekvencí.  Obecně platí, že u 
mužů je toho frekvenční rozmezí asi 70-500 Hz a u žen 140-1000 Hz [2]. Tato skutečnost je 
způsobena hlavně dvěma faktory. Prvním z nich je velikost lidského těla, kde v zásadě platí 
pravidlo přímé úměry; čím větší tělo, tím větší mluvidla (tzn. všechny orgány, podílející se na 
vzniku zvuku). Druhým je poté velikost samotného hrtanu, který mají obecně muži o 40 % větší 
než ženy, což se zásadně projevuje na hloubce mužského hlasu [1]. Pozorování těchto 
jednotlivých hlasových frekvencí je možné pomocí stroboskopu [2]. 

Samotné pohyby hlasivek jsou extrémně složité a nebudeme se jimi v této práci 
dopodrobna zabývat. Zmíníme pouze, že celkový pohyb hlasivek je tvořen z pohybu přibližně 
eliptického, kombinovaného se slizniční vlnou, která vzniká na povrchu hlasivek vlivem 
interakce se vzduchovým sloupcem [2]. Oba pohyby jsou znázorněny na obrázku 2.9. 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.2. Základní polohy hlasivek 
 

 Poloh, do kterých lze hlasivky nastavit, existuje v principu mnoho. My si toto pole ovšem 
zúžíme na dvě polohy základní, a sice polohu otevřenou -> při dýchání, kdy hlasivky nekmitají, 
a polohu uzavřenou -> při vzniku hlasu, kdy hlasivky souvislým kmitáním přerušují proud 
vzduchu vycházející z plic. Tyto polohy jsou znázorněny na obrázku 2.10., společně se silami, 
kterými v danou chvíli svaly na hlasivky působí [1]. 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 2.9. - Pohyby hlasivek [2] 

Obr. 2.10. - Hlasivky při dýchání (vlevo) a při mluvení (vpravo) [1] 
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2.5.Frekvenční složení hlasu 
 

Jak již bylo řečeno, na výstupní tvar hlasu nemají vliv pouze hlasivky jako takové, ale i celý 
vokální trakt. Podle frekvenčního složení můžeme hlas rozdělit na hlas zdrojový a na 
rezonanční frekvence vokálního traktu [1]. Zdrojový hlas si můžeme představit jako 
harmonické kmity hlasivek, které jsou rozkmitávány procházejícím proudem vzduchu z plic. 
Ve druhé části vzniku je zdrojový hlas v rezonančních dutinách vokálního traktu upravován do 
podoby výsledného akustického signálu (lidského hlasu) [2]. Tento děj bývá často označován 
jako teorie zdroje a filtru a je znázorněn na obrázcích 2.11. a 2.12. 

 

 

2.5.1. Matematický popis teorie zdroje a filtru 
 

O teorii zdroj-filtr jsou první zmínky již z 19. století (1848 – Johannes Müller), matematicky 
však teorii popsal až roku 1960 Švéd Gunnar Fant. Stanovil postulát, podle kterého hlasivkový 
zdroj a supraglotický filtr (supraglotický trakt – horní cesty dýchací) fungují jako dvě nezávislé 
funkce, což znamená, že formanty vokálního traktu jsou nezávislé na zdroji zvuku [1] [2]. Fant 
popsal časovou realizaci výstupního signálu jako 

𝑣(𝑡) = 𝑉(𝑗𝑓) ∗ 𝑒 𝑑𝑓 , 

kde 𝑉(𝑗𝑓) je amplitudové spektrum určené vztahem 

𝑉(𝑗𝑓) = 𝐻(𝑗𝑓) ∗ 𝑆(𝑗𝑓) , 

přičemž 𝐻(𝑗𝑓) je přenosová funkce vokálního traktu (viz graf v obrázku 2.12.) a 𝑆(𝑗𝑓) je 
spektrum zdrojového hlasu, které spočítáme jako 

𝑆(𝑗𝑓) = 𝑠(𝑡) ∗ 𝑒 𝑑𝑡 , 

kde 𝑠(𝑡) značí tlakové vzduchové pulzy hlasivek v čase. Symbol 𝑗 ve všech vztazích definuje 
komplexnost příslušných proměnných [1]. Veličiny 𝑣(𝑡), 𝑉(𝑓), 𝐻(𝑓), 𝑆(𝑓) 𝑎 𝑠(𝑡) můžeme 
vidět graficky znázorněné na obrázku 2.12.  

V analogii k teorii zdroje a filtru je v obrázku 2.12. znázorněn zdroj jako graf 𝑆(𝑓), filtr 
jako graf 𝐻(𝑓) a výstupní hlas znázorňuje graf 𝑉(𝑓). 

Obr. 2.11. Schéma teorie zdroje a filtru [2] 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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2.6. Fonace 
 

Proces vzniku lidského hlasu se nazývá fonace. Aby byla fonace možná, je třeba nejdříve 
uzavřít glottis přiblížením hlasivkového svalstva. Tlak vzduchu v subglotickém traktu poté 
zapříčiní periodické otevírání štěrbiny a kmitání hlasivek samotných, čímž je generován 
zdrojový hlas o základní frekvenci 𝐹 . Tato frekvence je určena hlavně hmotností hlasivek a 
jejich tuhostí, která se mění v závislosti na tom, jak moc je zapojeno abduktorové a 
adduktorové svalstvo. Spektrum zdrojového hlasu je znázorněno v obrázku 2.12. jako funkce 
𝑆(𝑓) [1]. Dalšími akustickými zdroji mohou být například vzdušné turbulence vznikající mezi 
jazykem a patrem, nebo mezi zuby a rty [2]. 

Ve druhé fázi je poté tento zdrojový hlas upravován ve vokálním traktu, který funguje 
jako akustický rezonátor. Jelikož dokáže vokální trakt v rámci určitých mezí měnit svůj tvar a 
napjatost jednotlivých stěn, generuje na základě tohoto okamžitého nastavení tón daných 
vlastností [1]. Tvary vokálního traktu pro jednotlivé samohlásky jsou znázorněny na obrázku 
2.13. 

 

 

 

 

 

 
 

Obr 2.12. – Teorie zdroje a filtru formou grafů [1] 

Obr. 2.13. – Tvar vokálního traktu při vyslovování jednotlivých souhlásek [5] 
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2.6.1. Formanty 
 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.6., tvar vokálního traktu 
má zásadní vliv na výsledný produkovaný tón. Pro každou 
generovanou samohlásku lze změřit její přenosovou 
funkci, která ve vokálním traktu vzniká. Tyto přenosové 
funkce pro české samohlásky jsou znázorněny na 
obrázku 2.14. [1].  

 Lokální maxima těchto přenosových funkcí se 
nazývají formanty a značíme je symboly 𝐹 , 𝐹 , 𝐹 ,atd. Pro 
tvorbu samohlásek jsou nejdůležitější zejména formanty 
𝐹  a 𝐹 , které jsou v obrázku 2.14. vyznačeny 
čárkovanými čarami. Důležitost prvních dvou formantů při 
tvorbě samohlásek lze ověřit tím, že pokud bychom jeden 
z nich z výsledného signálu odebrali, ztratili bychom 
kvalitu samohlásky [2]. Nejvýznamnější roli při tvorbě 
prvních dvou formantů mají velikost dutin ústní a 
hrtanové. Tuto závislost můžeme pozorovat například u 
samohlásek /a:/, /e:/, /i:/, kdy se od sebe vlivem 
zvětšování dutiny hrtanové na úkor dutiny ústní, formanty 
oddalují. Při přechodu z /a:/ na /i:/ cítíme pohyb jazyka 
směrem dopředu, což tuto objemovou změnu zapříčiňuje. 
Formanty lidského hlasu nejsou přesné a pohybují se 
v rozmezí určitých tolerančních intervalů [1]. Tyto 
intervaly jsou znázorněny na obrázku 2.15. 

 Při plynulé mluvě také dochází k jevu 
nazývanému koartikulace. Její princip spočítá v tom, že 
při mluvení dochází k přechodu formantů z jedné 
vyslovené hlásky na druhou a vlivem rychlosti, se kterou 
tato změna probíhá, dochází k „rozmazávání hran“. Díky 
rozmazávání se na sebe jednotlivá spektra napojují a 
výsledné přenosové funkce mají lehce odlišný tvar [1].  

  

 

 

 

 
 

 

Obr. 2.14. – Přenosové funkce českých 
samohlásek s vyznačenými formanty [2] 

Obr. 2.15. – Intervaly prvních dvou formantů u českých samohlásek [2] 
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2.6.2. Šepot 
 

Samostatnou kapitolou v procesu fonace je šepot, při 
kterém jsou hlasivky ve specifickém postavení, které 
umožňuje vzduchu průchod z plic bez jejich rozkmitání. 
Hlas je poté tvořen výhradně ve vokálním traktu a 
vyznačuje se zejména nízkou zvukovou intenzitou, která 
je způsobena právě onou neúčastí hlasivek na fonaci [1]. 
Nastavení hlasivek při šepotu je znázorněno na obrázku 
2.16. 

 

 

2.7. Fluktuace hlasu 
 

Lidský hlas nemusí být za určitých okolností stabilní a vokální systém může vyvolávat určité 
časové změny. Pokud jsou tyto časové výkyvy malé, jedná se o perturbaci (porucha, 
rozrušení), při výraznější změně hovoříme o hlasové fluktuaci (nepravidelné změny) [1]. 
Fluktuace může mít celou řadu příčin, z nichž ty nejčastější můžeme rozdělit: 

a) Neurologické příčiny – do této kategorie spadají zejména svalové aktivity hlasivek. 
Nejčastějším důvodem pro fluktuaci je v tomto případě strach a nemoci. Pokud 
máme strach, svalstvo je napjatější a hlasivky v důsledku toho nedokážou 
generovat přesně takový zvuk, jaký by měly. Příkladem nemoci je Parkinsonova 
choroba, při níž dochází k abnormálnímu třesu všeho svalstva, a tím i hlasivek [1]. 

b) Aerodynamické příčiny–do této kategorie spadají nestability proudu vzduchu, 
procházejícího vokálním traktem. Pokud není vzduchový proud laminární 
(trajektorie částic v proudu jsou rovnoběžné), nýbrž turbulentní (částice mění směr 
své trajektorie), vznikají v traktu vířivé proudy, které se opět negativně projeví na 
výsledném zvuku. Turbulentní proudy vznikají například, když dojde k usazení 
cizího předmětu (potrava, …) ve vokálním traktu [1]. 

c) Akustické příčiny–fluktuace nastává i při vyslovování určitých souhlásek, například 
/b:/, kdy na malý okamžik dochází k uzavření vokálního traktu, což ve výsledku 
vede ke změně hlasového registru. Obdobný problém může nastat, pokud si 
například dáme nějaký předmět před ústa při mluvení; proud vzduchu vycházející 
z úst se o předmět odrazí a putuje zpět do vokálního traktu, kde interferuje s nově 
vznikajícími vlnami a mění výslednou podobu hlasu [1]. 

O fluktuaci můžeme hovořit i v případě onemocnění hrtanu, popřípadě hlasivek. Pokud 
hlasivky nefungují správně a kupříkladu nedochází při mluvení k úplnému dovření glottis, 
výsledný hlasový projev označujeme jako chrapot, který spadá do obecnější dysfonie (porucha 
hlasu). V případě úplně ztráty hlasu hovoříme o afonii [1]. 

 

Obr. 2.16. – Hlasivky při šepotu [1] 
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2.8. Hlasové poruchy 
 

Jak již bylo řečeno v úvodu, tvoří lidská řeč základní dorozumívací prostředek v naší 
společnosti. Jakékoliv znemožnění produkce řeči proto do značné míry znemožňuje schopnost 
člověka komunikovat. K této dysfunkci částečně dochází i při běžných onemocněních, jako je 
například nachlazení, angína nebo chřipka, kdy má člověk v určitých případech po dobu 
nemoci do určité míry omezenou schopnost mluvit. Po vyléčení ovšem příznaky mizí, a proto 
jim v takovýchto případech nevěnujeme větší pozornost. Je třeba si ovšem uvědomit, že se 
lze setkat i se závažnějšími onemocněními, která, nejsou-li léčena včas, mohou trvale ovlivnit, 
či přímo znemožnit, možnost komunikace. Obor, zabývající se poruchami řeči, se nazývá 
foniatrie [6]. 

 Pokud hovoříme o poruše činnosti vokálního ústrojí, zaměřujeme se v této oblasti 
zejména na tři hlavní parametry:  

 Zdroje výkonu 
 Zdrojový hlas 
 Zvuková transformace 

Zdrojem výkonu jsou plíce, dodávající do systému vzduch, ze kterého za pomoci 
hlasivek vzniká zdrojový hlas. Tento zdrojový hlas je poté ve vokálním traktu transformován 
do výsledné podoby lidského hlasu. Pro naši práci budeme předpokládat, že plíce i hlasivky 
fungují v pořádku a zaměříme se pouze na lidský hrtan, který v této oblasti tvoří nejčastější 
riziko, zejména pak v podobě karcinomu nebo mechanického poškození (například při úrazu) 
[1] [6]. Komplexnější přehled hlasových poruch můžeme naleznout například v literatuře [7]. 

 

2.8.1. Laryngektomie 
 

Totální laryngektomií rozumíme chirurgický zákrok, kterýmžto je z těla odstraněn celý hrtan, 
je-li jeho poškození příliš rozsáhlé a ohrožuje životní funkce. Při tomto zákroku dochází 
k odpojení plic od vokálního traktu a k vyjmutí hlasového orgánu, čímž je znemožněna 
schopnost tvorby zdrojového hlasu. Poprvé byla totální laryngektomie provedena v roce 1866 
doktorem Watsonem [1]. 

 Jelikož jsou odstraněním hrtanu 
přerušeny dýchací cesty, je třeba zajistit 
alternativní způsob dýchání pacienta. 
Napojení na trávicí ústrojí není možné, neboť 
by se do plic poté dostávala potrava, což by 
znemožnilo jejich funkci. Tento problém řeší 
chirurgický výkon zvaný tracheostomie, při níž 
je průdušnice vyústěna na povrch těla v oblasti 
krku. Vyústěný otvor se nazývá tracheostoma 
[8]. Schéma dýchacího systému po 
tracheostomii je znázorněno na obrázku 2.17. 

Obr. 2.17. – Dýchací systém po laryngektomii [1] 
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2.8.2. Náhradní hlasové mechanismy 
 

Totální laryngektomií ztratí pacient možnost mluvené komunikace. Existuje celá řada studií, 
z nichž vyvstává poměrně velké množství alternativních způsobů komunikace, mezi ty 
základní ovšem řadíme následující: 

 Elektronický hlas 
 Ezofageální hlas 

 Tracheo-ezofageální hlas 

Ne každé z těchto řešení je vhodné pro každého pacienta a konkrétní volbu je třeba 
komunikovat s řečovým patologem [1]. 

a) Elektronický hlas –Elektrolarynx 

Elektrolarynx je elektromechanické zařízení, které slouží k vytváření umělého 
zdrojového hlasu. Funguje na principu elektrického generátoru, který periodicky 
rozkmitává jádro přístroje. Zařízení má 
pacient přiložené ke krku a vibrace jsou 
pomocí membrány přenášeny do 
vokálního traktu, kde jsou dále upraveny do 
podoby lidského hlasu. Alternativou 
k vnějšímu zařízení je elektrolarynx 
intraorální, který je umístěn na horním patře 
čelisti a vibrace vyvolává zde. Výhodou 
tohoto zařízení je poměrně jednoduché 
použití, nevýhodou poté hlavně specifický 
strojový hlas [6] [9]. 

 

b) Ezofageální hlas (jícnový hlas) 

Jelikož je po laryngektomii průdušnice vyvedena na povrch těla, neprochází vokálním 
traktem žádný vzduch, který by mohl generovat zvuk. Pokud chce pacient mluvit bez 
jakéhokoliv dalšího lékařského zásahu, může se naučit využívat takzvaný ezofageální 
hlas. Spočívá v tom, že se pacient naučí polykáním vytvářet určitou vzduchovou 
zásobu v jícnu. Při výdechu je poté vzduch 
proudící z jícnu rozkmitán pomocí hltanového 
svěrače, nacházejícího se na rozmezí jícnu a 
hypofaryngu (dolní část hltanu). Výhodou takto 
vzniklého hlasu je hlavně skutečnost, že není 
třeba žádného dalšího zásahu do lidského těla. 
Nevýhodou je hlavně nízká základní frekvence 
hlasu, nutnost častého polykání v důsledku 
malého objemu jícnu a také fakt, že se jedná o 
poměrně náročnou metodu, a ne každý pacient se 
tento způsob naučí [6] [1]. 

Obr. 2.18. – Elektrolarynx [1] 

Obr. 2.19. – Ezofageální hlas [1] 
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c) Tracheo-ezofageální hlas 

Tato metoda je nejnovější a nejpokročilejší ze všech zmíněných a spočívá v propojení 
průdušnice a jícnu. Aby se zabránilo vniknutí nechtěných předmětů do dýchacích cest, 
je spojení vytvořeno pomocí jednocestného 
ventilu, který umožní pouze prostupu vzduchu 
z plic. Proudící vzduch je poté rozkmitán buďto 
pomocí hltanového svěrače, jako v případě 
jícnového hlasu, nebo, u pokročilejších modelů, 
pomocí samotného jednocestného ventilu. 
Výhodou je v tomto případě přirozenější hlas než 
v předchozích případech, nevýhodou hlavně 
nutnost důkladné hygieny v okolí tracheo-
ezofageální punkce a ucpání tracheostomatu při 
mluveném projevu [6] [1]. 

  
Obr. 2.20. – Tracheo-ezofageální hlas [1] 
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3. Výpočtové modely lidského vokálního traktu 
 

Myšlenka výpočtových modelů tkví ve zjednodušení reálného traktu tak, aby na něm bylo 
možné provádět simulace, ale stále dostatečně korektně reprezentoval realitu. Z hlediska této 
komplexnosti můžeme výpočtové modely lidského vokálního traktu rozdělit na: 

 Pseudo-1D matematické modely lidského vokálního traktu 
 3D výpočtové modely lidského vokálního traktu 

Další dělení se zabývá způsobem získávání potřebných lékařských dat. Tato data 
získáváme lékařskými zobrazovacími metodami, přičemž mezi ty nejčastější patří: 

 Počítačová tomografie (CT) – použito v této práci 
 Magnetická rezonance (MRI) 
 Ultrazvuk 

a mnoho dalších, bez kterých by výpočtové modelování v této oblasti nebylo možné. Příklad 
snímku krku z magnetické rezonance je na obrázku 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Pseudo-1D matematické modely 
 

Jak již z názvu vyplívá, tyto modely jsou značně 
dimenzionálně zjednodušené. Ačkoliv mají rozměrové 
základy v reálných lékařských snímcích, zjednodušují 
se modely na jakési válcové elementy, které pouze 
mění svůj průřez v závislosti na délkové souřadnici 
(odtud označení pseudo-1D, viz obrázek 3.2). Nejsou 
uvažovány ani žádné dynamické modifikace, jako je 
poloha jazyka, nebo tvar otevření úst. Výhodou těchto 
modelů je značná časová nenáročnost, v porovnaní 
s modely 3D, jsou ovšem použitelné pouze do 
frekvenční oblasti kolem 3 KHz [14]. 

 

Obr. 3.1. – Magnetická rezonance [13] 

Obr. 3.2. – Vznik 1D modelu [15] 
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Arnela a Guasch (2013) využívají zjednodušeného 1D vokálního traktu k výpočtu 
impedancí ve vokálním traktu pomocí metody dvou mikrofonové přenosové funkce, která 
v principu slouží k určení normálového odrazového koeficientu materiálů. Metodu aplikují na 
eliptický a kruhový průřez [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant a Bravegard (1997) využívají parametrický model ke stanovení funkce plochy 
průřezu podél průřezu vokálním traktem. Na tomto modelu posléze provádí výpočty formantů 
a přenosových funkcí [17]. 

Arnela, Dabbaghichian, Bladin, Guasch, Engwall, Hirtum a Pelorson (2016) zkoumají 
důsledky postupného zjednodušování vokálního traktu na numerické simulace. Vychází 
z modelu, vytvořeného ze snímků MRI, který postupně zjednodušují tak, aby měl 
zjednodušený model stejnou plošnou funkci, jako model původní. Na konec výsledky 
porovnávají s výpočty na 3D modelu [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3. – 1D eliptický model [16] 

Obr. 3.4. – Zjednodušování modelu [18] 
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3.2. 3D výpočtové modely 
 

Využívání 3D modelů našlo uplatnění až na sklonku 20. století, hlavně s příchodem výkonnější 
výpočetní techniky. Stejně jako 1D modely, i 3D vychází ze zobrazovacích metod; rozdílem 
ovšem je, že v tomto případě se model nijak nezjednodušuje. K výpočtům slouží hlavně 
metoda konečných prvků (MKP), popřípadě metoda naladění vlastních frekvencí (Mode 
Matching Technique). 

 

 Švancara a Horáček (2006) se zabývají vlivem odebrání krčních mandlí na změnu 
produkce lidského hlasu. Konkrétně provedli modální analýzu pro české samohlásky pro 
model s mandlemi a model bez mandlí, a posléze hodnoty porovnávali. K výpočtům využili 3D 
konečnoprvkový model, spolu se zakomponováním okolí hlavy pomocí absorpčních elementů 
(viz kap. 4.6.5. této práce) [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arnela, Guasch, Dabbaghchian a Engwall (2016) se mimo jiné ve své práci zabývají 
dynamickými změnami traktu při vyslovování různých samohlásek; na obrázku 3.6 můžeme 
například vidět postupnou změnu traktu z tvaru pro samohlásku /a:/ na samohlásku /i:/ [20]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5. – Tvary traktu pro jednotlivé samohlásky 
(zleva a-e-i-o-u) [19] 

Obr. 3.6. – Dynamický přechod mezi samohláskami [20] 
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 Vampola, Laukkanen, Horáček a Švec (2011) zkoumají změny v modálních výpočtech 
vokálního traktu po podstoupení hlasové terapie; zde to konkrétně byla metoda Phonation into 
a Tube. V práci vycházejí z výsledků pozorování, kdy se hladina akustického zvuku (SPL) po 
hlasovém cvičení zvýšila a ovlivňovala tak hodnoty formantů [23]. 

 

 Švancara, Tomeček, Horáček a Švec (2013) ve své práci popisují tvorbu 
konečnoprvkového modelu vokálního traktu a hlavy tak, aby bylo možné simulovat šíření 
zvuku nejen ve vokálním traktu, ale i v prostoru kolem hlavy. Model posléze podrobují buzení 
LF modelem hlasivkového signálu [21]. 

 

 

 Arnela (2014) ve své dizertační práci využívá metodu PML (Perfectly Matched Layer), 
sloužící pro simulace akustických vln, které vycházejí z ústního otvoru. Výhodou PML metody 
je oproti MKP možnost aplikace na jakýkoliv tvar (nejsme limitování pouze na kouli); cenou za 
úsporu prvků je ovšem velká doba trvání výpočtů (řádově vyšší než u MKP) [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3.7. – MKP model vokálního traktu a hlavy [21] 

Obr. 3.8. – Ukázka PML modelu [22] 
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Kapitola 2 

4. Vytvoření geometrie vokálního traktu 
 

K vytvoření vlastního výpočtového modelu vokálního traktu bylo využito reálných snímků 
získaných pomocí počítačové tomografie (CT). Model byl ze snímků vytvořen pomocí freeware 
softwaru ITK-SNAP verze 3.6.0., který je primárně určen právě pro práci s lékařskými snímky. 
Důvod nutnosti použití softwaru tohoto typu je potřeba převodu souborů DICOM do takového 
modelu, na který lze aplikovat síť konečných prvků. Patrně největší výhodou práce s tímto 
softwarem byla v době psaní práce skutečnost, že na webu tohoto programu je ke zhlédnutí 
řada tutoriálů a naučných videí, takže se i naprostý laik s prostředím naučí relativně rychle 
pracovat. Úvodní stránka programu je znázorněna na obrázku 4.1.; v panelu posledních 
projektů lze vidět například snímky plic nebo mozku, které tvůrci programu poskytují v rámci 
tutoriálů [25]. 

 

 

  

Obr. 4.1. – Úvodní stránka programu ITK-SNAP 
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4.1. Práce se softwarem ITK-SNAP 
 

Jako první je nutné do programu snímky CT importovat. Pokud mají snímky podporovaný 
formát (ideálně DICOM), v panelu lišt stačí vybrat File -> Open Main Image a navést program 
do složky se snímky. Zde stačí vybrat jakýkoliv soubor a program si již sám načte i všechny 
ostatní v daném adresáři. Průvodce otevření souborů je zobrazen na obrázku 4.2. 

 Na obrázku 4.3. lze poté vidět kontrolní okno před samotným načtením snímků. 
Důležitý je zde hlavně počet snímků, čímž lze ověřit, zda program našel v adresáři všechny 
potřebné soubory. V našem případě jsou načteny sady snímků dvě, protože byla provedena 
dvě skenování. Jsou ale víceméně identická a dále tedy budeme pracovat pouze se soubory 
“A BEFORE-1“. 

 CT sken, použitý v této práci, sestává ze 181 jednotlivých snímků ženské hlavy, od 
hlasivek až po kořen nosu, při nepřerušovaném vydávání samohlásky /a:/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud postupujeme správně, po načtení se nám otevře samotné pracovní prostředí 
programu s žádanými snímky CT. K dispozici máme 4 možné pohledy, a sice pohled shora 
(vlevo nahoře), pohled z boku na levou tvář (vpravo nahoře), pohled zepředu (vpravo dole) a 
renderovaný3D pohled (vlevo dole, na počátku prázdný). Jednotlivé pohledy jsou vzájemně 
provázané, takže pokud pohyblivým kurzorem pohybujeme v jednom pracovním okně, ostatní 
se pohybu přizpůsobují a máme tak k dispozici okamžitý pohled na jakoukoliv část snímku ze 
všech stran. Pracovní prostředí softwaru ITK-SNAP je vyobrazeno na obrázku 4.4. 

Obr. 4.2. – Průvodce otevření souborů Obr. 4.3. – Kontrola načtených souborů 
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4.1.1. Segmentace 
 

Takto načtené snímky je nyní třeba připravit k segmentaci námi 
žádaného modelu. Proces segmentace je v ITK-SNAP možný 
dvěma způsoby; ručně (manual segmentation) nebo 
poloautomaticky (semi-automatic segmentation). Poloautomatická 
segmentace funguje na principu růstu námi předem 
nadefinovaných bublin, které postupně vyplňují všechen volný 
prostor objektu, kdežto při manuální segmentaci sami označujeme 
jednotlivé malé segmenty, které si přejeme vyplnit. Z praktického 
hlediska je nejvýhodnější nejprve provést segmentaci 
poloautomatickou a případné vzniklé chyby posléze opravit 
segmentací ruční, neboť poloautomatická metoda je 
mnohonásobně rychlejší a při správném nadefinování podmínek i 
relativně přesná.  

 Poloautomatickou segmentaci (Snake) zahájíme kliknutím 
na příslušné tlačítko na hlavní nástrojové liště (Main Toolbar). 
Otevře se nám panel Snake Inspector, ve kterém program 
dopočítá parametry našeho objektu (Resolution of the region of 
interest). Po načtení hodnot pokračujeme pomocí tlačítka Segment 
3D. Tato operace je znázorněna na obrázku 4.5. 

 

 

 

Obr. 4.4. – Pracovní prostředí ITK-SNAP 

Obr. 4.5. – Poloautomatická segmentace 
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 V další fázi musíme programu ukázat, jaká část objektu by měla být použita pro tvorbu 
3D modelu. K tomuto slouží krok, který se nazývá Presegmentation, ve kterém využíváme 
kontrastu mezi naskenovanou hlavou a prázdným prostorem (vzduchem) okolo ní. Pomocí 
dvou parametrů (Lower/Upper Threshold) nastavíme co nejvýraznější kontrast mezi hlavou a 
okolím. Čím větší a přesnější je námi nadefinovaný kontrast, tím spíše proběhne 
poloautomatická segmentace v pořádku a nevznikne žádná nechtěná část modelu.  

 Přesné hodnoty dolního a horního kontrastního prahu jsou dosti specifické a záleží na 
konkrétním modelu, proto není pravidlem, že by bylo třeba vždy nastavit hodnoty, které 
fungovaly v této práci. Ideální výsledný kontrast by měl ale vypadat jako na obrázku 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nastavení kontrastu již můžeme v kroku Initialization nadefinovat bubliny, které při 
segmentaci budou pomocí iteračních procesů růst tak dlouho, dokud nenarazí na překážku 
v podobě velkého kontrastového skoku. Počet a velikost bublin se opět nedá nijak přesně určit, 
ale v principu se jimi snažíme co nejlépe zaplnit požadovanou oblast. Čím více bublin ovšem 
do snímků vneseme, tím bude výpočet časově náročnější. Jedinou nevýhodou této 
segmentace je fakt, že v danou chvíli nelze vidět všechny umístěné bubliny. Je třeba proto 
různě pohybovat s kurzorem a projít takto všechna místa snímku, aby byly bubliny opravdu 
nadefinované v každém místě. Pro náš model bylo použito ~40 bublin různých rozměrů, 
z nichž část lze vidět na obrázku 4.7. 

 

 

 

Obr. 4.6. – Nastavení kontrastu 
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 Posledním krokem před samotnou segmentací je nastavení matematického iteračního 
modelu, kontury a hladkost přechodů. Všechny tyto parametry vesměs určují, v jakém místě 
má bublina zastavit svůj růst a jak hladce se má kolem překážky obepnout. Matematický model 
jsme zvolili předdefinovaný a ostatní parametry jsme postupným zkoušením stanovili na 
hodnoty znázorněné na obrázku 4.8. tak, aby výsledný model vystihoval co nejlépe geometrii 
vokálního traktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7. – Nadefinování bublin pro segmentaci 

Obr. 4.8. – Nastavení hladkosti a kontur 
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 Dalším krokem je samotná segmentace, kdy se jednotlivými iteracemi bubliny nafukují 
a tím vyplňují požadovanou oblast. Systém nám pro přehled vypisuje, kolik iterací má již za 
sebou; kompletní vyplnění zabralo u našeho modelu ~800 iterací. V tuto chvíli lze poprvé 
využít okno 3D Model, které můžeme v průběhu růstu obnovovat tlačítkem Update a sledovat 
tak tvorbu modelu. Proces růstu bublin a tvorby modelu můžeme vidět na obrázku 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po dostatečném počtu iterací lze segmentaci ukončit tlačítkem Finish a prohlédnout si 
vzniklý 3D model, viz obrázek 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9. – Proces růstu bublin 

Obr. 4.10. – Render3D modelu po segmentaci 
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4.1.2. Postprocessing v ITK-SNAP  
 

Po dokončení segmentace bylo zjištěno, že CT snímky končí přibližně v polovině dutiny nosní, 
jak lze vidět na obrázku 4.11. Manuální dokreslování by v tomto případě bylo nemožné, a proto 
jsme se rozhodli nosní dutinu do modelu nezahrnout. Při produkci českých samohlásek se 
nosní dutina neuplatňuje a tudíž bylo bezpředmětné, dutinu v modelu ponechávat. 

 Pro odstranění nosní dutiny jsme využili příkazu Scalpel Mode, který pomocí rovin mění 
pracovní hladiny vybraných částí modelu, které následně označí jinou barvou a v nastavení je 
poté možné je z modelu skrýt. Selekce části k odstranění je zobrazena na obrázku 4.12., 
model po ořezu můžeme vidět na obrázku 4.13. Posledním krokem byl export do formátu STL, 
se kterým budeme dále pracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11. – Nedokonalá nosní dutina 

Obr. 4.12. – Využití modu skalpel k ořezu 

Obr. 4.13. - Finální výstup z programu ITK-SNAP 
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4.2. Úprava stereolitografického modelu geometrie v prostředí GOM 
  

Po vytvoření modelu ze snímku CT ho bylo třeba dále upravit tak, aby bylo možné na geometrii 
vytvořit síť konečných prvků. S modelem ve formě .stl (stereolitografický model) lze již pracovat 
v celé řadě programů, pro naše účely byl ovšem jako první vybrán freeware software GOM 
Inspect 2017, jehož pracovní prostředí je znázorněno na obrázku 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Obecné úpravy 
 

Model bezprostředně po importu je znázorněn na 
obrázku 4.15. Jako první byl tedy proveden ořez 
nechtěných okolních ploch, které vznikly při 
segmentaci v ITK-SNAP. Tohoto bylo docíleno 
vytvořením virtuálních ploch v požadovaných 
místech a následným využitím příkazu Cut Actual 
Mesh by Plane. Následně byla provedena 
automatická oprava modelu, která projde všechny 
prvky v geometrii a opraví ty, které se programu jeví 
jako poškozené. Poslední obecnou úpravou v této 
části bylo užití příkazu Smooth, který model vyhladí 
tak, aby se přechody mezi jednotlivými plochami 
více blížily skutečnosti. Zmíněné operace jsou 
vyobrazeny na obrázcích 4.16 a 4.17., výsledný 
model poté na obrázku 4.18. 

 

 

 

Obr. 4.14. – Pracovní prostředí GOM Inspect 

Obr. 4.15. - Stl model po importu do GOM  
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4.2.2. Opravy vzniklých chyb  
 

V dalším kroku byla upravena oblast hlasivek. Sken CT totiž nekončil přímo na jejich úrovni, 
ale z části přesahoval do průdušnice, což způsobovalo nemožnost jasně tuto oblast definovat. 
Přesah byl tedy opět pomocí metody virtuálních ploch odstraněn. Na hlasivky je následně 
zadáváno při harmonické analýze buzení a z tohoto důvodu byl tedy tento krok nezbytný. 
Nechtěná oblast je vidět na obrázku 4.18., její vyříznutí a zalepení je znázorněno na obrázcích 
4.19. a 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.16. – Příkaz automatické opravy 

Obr. 4.17. – Příkaz vyhlazení modelu Obr. 4.18. – Vyhlazený a opravený model 

Obr. 4.19. – Otvor po vyříznutí nechtěné plochy traktu Obr. 4.20. – Opravená oblast hlasivek 
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 Druhou chybou geometrie, kterou bylo třeba opravit, byly otvory, které se v modelu 
vyskytovaly. Příčinou vzniku takových otvorů může být například nedostatečné rozlišení 
přístroje, cizí těleso v inkriminované oblasti, nebo například špatné vykreslení v předchozím 
softwaru. Odstranění těchto otvorů probíhalo obdobně jako v předchozích případech; v místě 
díry byla doprostřed stěny vmodelována křivka (viz obrázek 4.21.), která stěnu rozřízla a obě 
strany stěny byly poté opět zalepeny pomocí příkazu Close Holes Interactively. Příklad části 
modelu před a po odstranění otvory je na obrázcích 4.22. a 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.21. – Ukázka křivky pro rozříznutí stěny modelu 

Obr. 4.22 – Před odstraněním otvoru Obr. 4.23. – Po odstranění otvoru 
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4.3. Úprava komplexního modelu geometrie 
 

Původním záměrem v této fázi bylo rozdělení modelu na plochy a uzavření hlavy tak, abychom 
mohli pozorovat její vliv při šíření vzruchu ven z úst. Předtím musela ale být upravena samotná 
ústa, neboť je při vyváření snímků tomografie pacient neměl s největší pravděpodobností 
dostatečně otevřená a v důsledku nedostatečného rozlišení přístroje se v několika částech 
vytvořila chybná geometrie, která by při výpočtech způsobovala nepřesnosti. Tyto nepřesnosti 
můžeme vidět na obrázku 4.24. 

 

 

 

 

 

 

 Nechtěné oblasti byly nejprve z obou stran ohraničeny křivkami, definující hranice 
ploch, které bylo třeba odstranit. Pomocí příkazu Cut Actual Mesh by Curve byla poté žádaná 
oblast odříznuta od zbytku modelu. V dalším kroku byly odříznuté plochy z geometrie 
odstraněny a vzniklé otvory byly zalepeny pomocí příkazu Close Holes Interactively. Proces 
odstranění ploch je znázorněn na obrázcích 4.25. a 4.26., výsledek poté na obrázku 4.27. 

 

 

Obr. 4.24. – Ústa před ořezem 

Obr. 4.25. – Ústa v přiblížení Obr. 4.26. – Ústa v přiblížení po vyříznutí ploch 

Obr. 4.27. – Ústa po ořezu 
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Pro práci s plochami byl v našem případě použit software Catia. Program disponuje 
funkcí automatického rozdělení modelu na plochy, stačí tedy pouze importovat 
stereolitografický (.stl) model. Po spuštění bylo ovšem zjištěno, že síť modelu je velmi hustá a 
s našimi výpočetními kapacitami by bylo s modelem takřka nemožné pracovat. V prostředí 
GOM Inspect byla tedy síť předefinována tak, aby s ní byla možná další práce. Srovnání počtu 
prvků přes a po redefinici je ukázáno na obrázcích 4.28. a 4.29., samotný příkaz poté na 
obrázku 4.30. 

 

 

 

 

 

 

 Po redefinování sítě bylo již možno model v pořádku importovat do prostředí Catie. 
Model po otevření a rozdělení na plochy je vyobrazen na obrázku 4.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.31. – Rozdělení modelu na plochy 

Obr. 4.28. – 458 044 prvků 

Obr. 4.29. – 50 892 prvků 

Obr. 4.30. – Příkaz redefinování sítě 
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 Kvůli složitosti geometrie vznikla, zejména 
v oblasti dutiny ústní, řada chybných ploch, které 
příkaz pro opravu chybných ploch programu Catie 
nedokázal opravit. Chybné plochy vznikly, neboť je 
geometrie v inkriminované oblasti velmi složitá a 
software ji není schopen přesně napodobit. 
V takovém případě buďto plochy zmizí úplně, nebo 
vznikají prolnutí více různých ploch, a nebo plochy 
velice ostré a špičaté, které jsou pro výpočet 
metodou konečných prvků nepoužitelné. Příklad 
detailu takovéto chybné plochy je vyobrazen na 
obrázku 4.32. 

 

 

 Jako alternativní software pro práci s plochami byl vyzkoušen SolidWorks a AutoCAD 
Inventor. Oba programy geometrii s plochami v pořádku otevřeli, se stejnými chybnými a 
chybějícími plochami. Ani jeden z programů ovšem opravu provést nedokázal, v obou 
případech systém vypisoval chyby. Při pokusu o odstranění chybných ploch a jejich opětovným 
manuálním vymodelováním bylo zjevné, že nové plochy se poměrně značně liší od ploch 
žádaných, tudíž bylo od tohoto postupu upuštěno. Řešení problému bude nejspíše spočívat 
v přesnějším definování parametrů ploch, nebo komplexnějším manuálním domodelováním. 
Úprava komplexního modelu může být námětem diplomové práce. Vypsaná chybová hlášení 
obou programů jsou ukázána na obrázcích 4.33. a 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.32. – Detail chybné plochy 

Obr. 4.33. – Chybové hlášení, SolidWorks 

Obr. 4.34. – Chybové hlášení, Inventor 
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4.3.1. Geometrie samostatného vokálního traktu 
  

Po konzultaci modelu hlavy bylo rozhodnuto, že konečnoprvkový model bude vytvořen pouze 
na vokálním traktu, bez povrchu hlavy. Pomocí metody řezu rovinou byl tedy model v prostředí 
GOM Inspect upraven tak, aby zůstal pouze samostatný vokální trakt. Výsledný model po 
ořezu můžeme vidět na obrázku 4.35. Pro export byl vybrán formát .stp, se kterým jsme 
pracovali dále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Tvorba sítě konečných prvků v ICEM CFD 
 

V této fázi již bylo možné na modelu vytvořit konečnoprvkovou síť. K této operaci lze využít 
celou řadu programů, námi byl ovšem vybrán software ANSYS, konkrétně pak doplněk ICEM 
CFD, který slouží výhradně k vytváření a úpravu konečnoprvkových sítí. Síť lze vytvořit i 
v prostředí Workbench, ve kterém budou v další fázi práce prováděny výpočty, ale prostředí 
ICEMu nabízí širší možnosti definic a je tak pro tuto operaci vhodnější. Prostředí ICEM CFD 
společně s importovaným modelem je znázorněno na obrázku 4.36. 

Obr. 4.35. – Výsledný model geometrie vokálního traktu 
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 Před samotnou tvorbou sítě bylo třeba provést výpočet maximální velikosti prvku. Pro 
výpočet vyjdeme ze vztahu 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 ,  

kde λ reprezentuje vlnovou délku, c0 rychlost zvuku a fmax maximální počítanou frekvenci. 
Rychlost zvuku ve vzduchu pro teplotu lidského těla je přibližně 350 m*s-1 a rozsah počítaných 
frekvencí je <50;4000> Hz. Po dosazení do vzorce dostáváme 

𝜆 =
350

4000
= 0,0875 𝑚 , 

Maximální velikost jednoho prvku nyní můžeme spočítat jako 

𝑣_𝑝 =
𝜆

6 ÷ 8
=

0,0875

8
= 0,011 𝑚 , 

kde konstanta 6÷8 tvoří počet prvků pro popis jedné vlny. Maximální velikost prvku s naší MKP 
síti je tedy 0,011 m. Se znalostí tohoto parametru lze již provést samotné vytvoření sítě 
konečných prvků v prostředí ICEM CFD. Okna pro určení parametrů sítě jsou zobrazena na 
obrázcích 4.37. a 4.38. 

 

 

 

Obr. 4.36. – Prostředí ICEM CFD 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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 Na obrázcích 4.37. a 4.38. lze vidět, že maximální velikost prvku byla stanovena na 
0,005 m (polovina teoretické maximální velikosti) s tím, že v oblastech, kde je geometrie velmi 
složitá (například v oblasti zubů), je povoleno používat prvky menší, o velikosti minimálně 
0,001 m. Vytvoření sítě bylo provedeno dvakrát; jednou pro hexaedrické a jednou pro 
tetraedrické prvky, z nichž vyšel lépe model s prvky tetraedrickými, přičemž počet prvků činil 
181 392. Vytvořená síť je vidět na obrázku 4.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.37. – Definice parametrů sítě Obr. 4.38. – Definice typu sítě 

Obr. 4.39. – Vytvořená síť konečných prvků 
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4.5. Modální analýza 
 

4.5.1. Matematická formulace 
 

Před provedením samotných výpočtů je třeba si definovat matematický aparát, který bude při 
daném výpočtovém modelování využit. Jelikož budeme sledovat šíření akustických tlakových 
vln, je pro náš případ potřeba vlnová rovnice, což je parciální diferenciální rovnice druhého 
řádu, konkrétně ve tvaru 

          − 𝑐 ∗ ( + +
)

= 0 ,  

kde c0 reprezentuje rychlost šíření zvuku prostředím a p(x, y, z, t) akustický tlak, který je funkcí 
času t a prostorových souřadnic x, y, z. Po diskretizaci pomocí metody konečných 
prvků přejde vlnová rovnice do tvaru 

    𝑀�̈� + 𝐵�̇� + 𝐾𝑃 = 𝐹 , 

kde F značí vektor akustických sil, M akustickou matici hmotnosti, B akustickou matici tlumení, 
K akustickou matici tuhosti a P vektor akustických tlaků. Tečky nad písmeny značí řád časové 
derivace [12]. 

 

 Pokud se zaměříme přímo na modální analýzu, jedná se o výpočet, při kterém 
určujeme vlastní frekvence a tvary kmitů soustavy. Pokud vezmeme v úvahu rovnici (4.5), 
dostaneme pro netlumené a nezatížené systémy maticový tvar 

𝑀�̈� + 𝐾𝑃 = 0 , 

přičemž řešení pro lineární systém předpokládáme jako harmonické 

𝑃 = 𝜑 ∗ cos(𝜔 ∗ 𝑡), 

kde 𝜑  představuje vlastní vektor tvaru i-té frekvence, 𝜔  značí i-tou vlastní úhlovou frekvenci 
[rad/s] a t značí čas [s]. Po dosazení do (4.6) a úpravách dostáváme pro netriviální řešení 
podmínku 

det(𝐾 − 𝜔 ∗ 𝑀) = 0 , 

která je, jakožto zobecněný problém vlastních hodnot, v prostředí ANSYS defaultně řešena 
Block-Lanczosovou metodou [12].  

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 
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4.5.2. Numerický výpočet 
 

Po vygenerování a kontrole konečnoprvkové sítě byl model exportován jako .uns soubor, což 
je formát, který u novějších verzí ANSYSu slouží k přechodu mezi jednotlivými moduly 
softwaru. Před importem do prostředí Workbench bylo nutno ještě nainstalovat akustický 
plugin, bez kterého bychom do modelu nemohli zadávat okrajové podmínky (od verze 18 je 
toto rozšíření již nativně v ANSYSu a není třeba jej instalovat). 

Po importu do prostředí Workbench bylo dalším krokem stanovení okrajových 
podmínek a modální analýza, sloužící pro výpočet zvoleného počtu vlastních frekvencí a tvarů 
kmitů vokálního traktu. Před výpočtem bylo třeba provést tato nastavení: 

 Okrajová podmínka nulového akustického tlaku v ústech, kterým lze přibližně 
simulovat vyzařování z úst do volného prostoru 

o V modelu byly vybrány prvky v oblasti úst, které byly uloženy do samostatné 
skupiny tak, abychom jim nulový akustický  tlak mohli přiřadit (viz obr. 4.40.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Označení celého modelu jako Acoustic Body, čímž určíme, že materiálem uvnitř 
vokálního traktu bude vzduch. V tomto výběru také zadáváme rychlost zvuku a 
hustotu tohoto média. Námi zvolené hodnoty jsou vyobrazeny v obrázku 4.41. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.40. – Uzly sítě v oblasti úst, jimž byla přiřazena 
podmínka nulového akustického tlaku 

Obr. 4.41. – Použité materiálové vlastnosti vzduchu 
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 Nastavení okrajové podmínky akustické impedance na povrchu vokálního traktu, 
která definuje pohltivost zvukových vln na stěnách vokálního traktu. Hodnota reálné 
části akustické impedance (resistence) byla zvolena dle [19] jako 83 666 Pa*s*m-1. 
Pro první výpočet byla tato podmínka potlačena, abychom mohli posléze porovnat, 
jak moc se pohltivost akustických vln na stěnách traktu projeví na výsledných 
frekvencích. 

 Nastavení počtu vlastních frekvencí v sekci parametrů analýzy, které má program 
výpočtem vypsat.  

o Jak již bylo zmíněno v rešeršní části, pro tvorbu českých souhlásek jsou 
nejdůležitější první 2 vlastní frekvence (formanty); vyšší se na fonaci již tolik 
nepodílí. Pro lepší názornost byl ale proveden výpočet prvních 6 vlatních 
frekvencí - formantů. 

Na obrázku 4.42. můžeme vidět model před analýzou společně s informačním stromem, ve 
kterém se nachází všechny operace, které byly před modální analýzou provedeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data z modální analýzy jsou na obrázku 4.43, kde první z fotek tvoří výsledky analýzy 
bez akustického tlumení a druhou tvoří frekvence tlumené. Z hodnot je patrné, že vliv tlumení 
nemá na vlastní frekvence téměř žádný vliv.  
  
 
  
 
 
 

Obr. 4.42. – Model před analýzou 

Obr. 4.43. – Hodnoty modální analýzy 



47 
 

 
 
 
 

Na obrázku 4.44. jsou znázorněny vlastní tvary rozložení akustického tlaku ve vokálním 
traktu pro prvních 6 vlastních frekvencí. 

 
 

4.5.3. Teoretický model 
 

Výpočet vlastních frekvencí lze přibližně ověřit i 
analytickým výpočtem na zjednodušeném válcovém 
modelu, kde potřebujeme znát pouze jeho délku [1]. 
Pro náš případ použijeme trubku, která je na jednom 
konci uzavřená a na druhém konci otevřená. 
Uzavřený konec reprezentuje hlasivky, kde je 
maximální akustický tlak, otevřený konec poté 
reprezentuje ústa, kde je akustický tlak nulový. 
Schéma takovéto kavity společně s tvary prvních 
dvou akustických modů je znázorněno na obrázku 
4.45. 

  

 
 

 

Obr. 4.45. - Válcová kavita [10] 

Obr. 4.44. – Jednotlivé akustické mody, barevná škála podle ANSYS od 0 do 1 Pa 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 
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Pro takovýto případ poté platí vztah mezi délkou trubice a délkou akustické vlny 
 

𝐿 =
𝜆

4
=

𝑛 ∗ 𝑐

4 ∗ 𝑓
 , 

 
Kde λ značí vlnovou délku, c rychlost zvuku, f1 první vlastní frekvenci, L délku trubice a n liché 
číslice (1, 3, 5, …) podle pořadí vlastní frekvence (formantu). Odtud lze vyjádřit vztah pro první 
vlastní frekvenci podélných kmitů vzduchového sloupce jako 
 

𝑓 =
𝑐

4 ∗ 𝐿
  .      

 
Vokální trakt použitý v této bakalářské práci měří přibližně 15 cm a rychlost zvuku jsme dříve 
stanovili na 350 m*s-1, po dosazení do vzorce (4.5) tedy dostaneme 
 

𝑓 =
350

4 ∗ 0,15
= 583,3 𝐻𝑧 . 

 
Analogicky pro druhý formant dostaneme 
 

𝑓 =
3 ∗ 350

4 ∗ 0,15
= 1750 𝐻𝑧 . 

 
Podle grafu 2.15. by se frekvence prvního, respektive druhého formantu měly 

pohybovat v rozmezí <500;900> Hz, respektive <1100;1800> Hz. Naše výsledky tedy spadají 
do tolerančního pole uváděného v literatuře. Výsledky jsou také v poměrně dobré korelaci 
s výsledky modální analýzy MKP modelu. Je ovšem třeba mít na paměti, že reálný vokální 
trakt je složitě tvarovaná dutina a použití válcového modelu v analytickém výpočtu představuje 
velké zjednodušení. 

 

4.6. Harmonické buzení 
 

4.6.1. Matematická formulace 
 

Stejně jako u modální analýzy musíme i zde definovat matematický aparát, použitý při simulaci 
harmonického buzení. Uvažujme opět diskretizovanou pohybovou rovnici 

    𝑀�̈� + 𝐵�̇� + 𝐾𝑃 = 𝐹 , 

Podle [12] se při harmonické analýze všechny body ve struktuře pohybují na stejné známé 
frekvenci, ovšem ne nezbytně ve stejné fázi, což je způsobeno primárně maticí tlumení B. Se 
znalostí těchto informací může být vektor akustických tlaků definován jako 

𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑒 ∗ 𝑒  , 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 
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což lze přepsat do tvarů 

𝑃 = [𝑃 ∗ (𝑐𝑜𝑠Φ + 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛Φ)] ∗ 𝑒    𝑎   𝑃 = (𝑃 + 𝑖 ∗ 𝑃 ) ∗ 𝑒  , 

kde Pmax značí amplitudu akustického tlaku, i imaginární jednotku, Ω úhlovou frekvenci [rad/s], 
t čas [s], 𝛷 fázový úhel [rad], (𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑠Φ) reálnou složku tlakového vektoru a (𝑃 ∗ 𝑠𝑖𝑛Φ) 
imaginární složku tlakového vektoru. Vektor akustických sil dále definujeme analogicky jako 

𝐹 = 𝐹 ∗ 𝑒 ∗ 𝑒  

                                              𝐹 = [𝐹 ∗ (𝑐𝑜𝑠ψ + 𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛ψ)] ∗ 𝑒  

                                                        𝐹 = (𝐹 + 𝑖 ∗ 𝐹 ) ∗ 𝑒  , 

přičemž Fmax reprezentuje amplitudu akustických sil, 𝜓 fázový posun vektoru 
akustické síly [rad], (𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠ψ) reálnou složku akustických sil a (𝐹 ∗ 𝑠𝑖𝑛ψ) imaginární 
složku akustických sil. 

Dosadíme-li rovnice (4.15) a (4.16) do pohybové rovnice (4.13), dostaneme výsledný vztah 

(−Ω ∗ 𝑀 + 𝑖 ∗ Ω ∗ 𝐵 + 𝐾) ∗ (𝑃 + 𝑖 ∗ 𝑃 ) ∗ 𝑒 = (𝐹 + 𝑖 ∗ 𝐹 ) ∗ 𝑒  , 

který dále můžeme krácením členu 𝑒  upravit do finální podoby 

(−Ω ∗ 𝑀 + 𝑖 ∗ Ω ∗ 𝐵 + 𝐾) ∗ (𝑃 + 𝑖 ∗ 𝑃 ) = (𝐹 + 𝑖 ∗ 𝐹 ) , 

což je vztah, který program při výpočtu numericky řeší [12]. 

 

4.6.2. Buzení modelu 
 

V dalším kroku byl model podboren harmonickému buzení, které představuje komplexnější a 
časově značně náročnější výpočet, při kterém zadáváme buzení modelu pomocí akustické 
rychlosti na povrch hlasivek, čímž simulujeme kmitání hlasivek při fonaci. Akustickou rychlost 
můžeme podle zvolené hodnoty akustického tlaku analyticky spočítat ze vztahu 

𝑣 =
𝑝

𝜌 ∗ 𝑐
 , 

Kde pacoustic představuje akustický tlak v daném místě, ρ představuje hustotu prostředí a c 
rychlost zvuku. Hustota prostředí a rychlost zvuku jsou uvedeny v kapitole 4.5.2., hodnota 
akustického tlaku byla zvolena jako 1 Pa. Po dosazení těchto hodnot dostáváme 

𝑣 =
1

1,2 ∗ 350
= 0,00238 𝑚 ∗ 𝑠  , 

Což je hodnota normálové akustické rychlosti, kterou zadáme jako buzení modelu. 

  

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 
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4.6.3. Okrajová podmínka nulového tlaku v ústech 
  

Pro první verzi výpočtu harmonického buzení použijeme stejné nastavení modelu, jaké bylo 
použito pro modální analýzu, tedy s předepsaným nulovým akustickým tlakem v ústech, s tím 
rozdílem, že pouze přidáme buzení pomocí akustické normálové rychlosti do vytvořené 
selekce bodů v oblasti hlasivek s hodnotou 0,00238m*s-1 (viz kapitola 4.5.). Upravený strom 
projektu v prostředí Workbench je znázorněn na obrázku 4.46. 

 

 

 

 

 

Jako výstup z analýzy je zadán graf závislosti akustického tlaku na frekvenci. Víme, že 
při dosažení vlastní frekvence dochází ke skokové změně akustického tlaku, což je parametr, 
podle kterého lze správnost výpočtu ověřit. Graf získaný touto metodou je znázorněn na 
obrázku 4.47. 

 

 Z výsledků vidíme, že rezonanční vrcholy v průběhu akustického tlaku odpovídají 
hodnotám vlastních frekvencí z modální analýzy. Mimo tyto rezonanční frekvence vychází 
akustický tlak blízký nule, neboť je tato analýza počítána pro bod na vnitřní straně úst blízko 
ústnímu otvoru, kde je zadána podmínka nulového tlaku. Vypočtené vlastní frekvence 
(formanty) odpovídají také naměřeným rozsahům uváděným v literatuře [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.46. – Strom před prvním výpočtem 

4.47. – Závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro bod blízko úst 
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4.6.4. Okrajová podmínka vyzařovací impedance v ústech 
 

Pro druhý případ harmonického buzení jsme využili metody z literatury [11], kde se na otevřený 
konec trubky zadává vyzařovací impedance, která je proměnlivá v závislosti na frekvenci. 
Výpočet stále probíhá v prostředí Workbench, ale kvůli nutnosti použití analytických vzorců je 
třeba využít příkazového řádku. Autoři v [11] popisují odvození rovnic resistence a reaktance 
použitých v kódu na obrázku 4.48. z rovnice pro vyzařovací impedanci: 

 

 

který platí pro mechanickou impedanci způsobenou vyzařováním na výstupu z trubky. 
Abychom získali rovnici pro impedanci akustickou, je třeba vzorec 4.20 vydělit průřezem S. 
Poté dostáváme vztah 

 

 

což je rovnice specifické akustické impedance. Aby bylo možné, rovnici zadat do APDL kódu, 
je třeba rozlišit reálnou a imaginární část. Pro reálnou část po úpravě platí vztah 

 

 

 

 

 

a pro část imaginární platí vztah 

 

 

 

 

 

což jsou vzorce, které již lze do programu zadat, přičemž jednotlivé parametry jsou vypsány 
v obrázku 4.49. Pro výpočet byl použit zdrojový kód totožný s tím, který použili autoři 
v literatuře [11], pouze s tím rozdílem, že byla zrušena podmínka buzení vibrující destičkou, 
což byl parametr, ve kterém se náš model lišil od původního. V modelu, použitém v práci, je 
buzení stále zadáváno pomocí normálové rychlosti a vyzařovací impedance je zadávána na 
skupinu uzlů v oblasti úst, viz obr. 4.40. Použitý kód je uveden na obrázku 4.48., použité 
parametry poté na obrázku 4.49. 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

, 

, 
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4.48. – Kód pro zadávání vyzařovací impedance 
v ústech – jazyk APDL, upraveno dle [11] 

4.49. – Zadávané parametry, upraveno dle [11] 
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 Hodnoty hustoty, rychlosti zvuku a rozsahu frekvencí byly totožné s metodou nulového 
tlaku v ústech; jediným parametrem, který jsme zde nově určovali, byl poloměr výstupu z úst. 
Analytické vzorce, které byly pro výpočet použity, jsou odvozeny pouze pro kruhový výstup, 
což je podmínka, která v našem případě nebyla splněna. Hodnota nulového tlaku byla 
v kapitole 4.5.1. stanovena pro shluk vybraných bodů eliptického tvaru v oblasti úst, přičemž 
poloměr A tohoto eliptického shluku byl přibližně 10 mm, poloměr B byl přibližně 2 mm, viz 
obrázek 4.50. 

  

 

 

 

 

 

 

 Při provedení analýzy pro poloměr A, tedy 10 mm, bylo z výsledků vidět, že jsou 
formanty vůči očekávaným hodnotám frekvencí značně posunuty k nižším hodnotám. Při 
dalším zvyšování poloměru (konkrétně na 25 mm) se odchylky dále zvětšovaly. Tento stav je 
znázorněn na obrázku 4.51. Zadávaný poloměr byl tedy snížen, konkrétně na hodnotu 
parametru elipsy B. Výpočty byly provedeny pro 2 a 1,5 mm. Lze vidět, že v posledním případě 
získané hodnoty nejblíže odpovídaly hodnotám z modální analýzy; vyšší přesnosti se nám 
nepodařilo dosáhnout kvůli faktu, že tato metoda není přesně koncipována pro eliptický tvar 
otvoru. Výsledky harmonického buzení pro proměnlivou impedanci jsou pro uvedené poloměry 
znázorněny na obrázcích 4.52. a 4.53. Je nutné zmínit, že kvůli časové náročnosti výpočtů 
byly analýzy pro 2 a 1,5 mm provedeny pro frekvenční krok 15 Hz, přičemž výpočet pro 25 mm 
byl proveden pro frekvenční krok 8 Hz. 

 

 

 

4.50. – Grafické znázornění úst 

4.51. – Závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro bod blízko úst, poloměr25 mm 
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4.6.5. Použití absorpčních elementů 
 

Poslední testovaná metoda spočívala v zakomponování okolí lidské hlavy do modelu. Model 
ve formátu .stp, exportovaný ze softwaru GOM Inspect, byl importován do softwaru 
Workbench. V prostředí Design Modeleru k němu byla poté připojena koule, reprezentující 
lidskou hlavu a celý model byl následně vložen do další koule, kterou bylo imitováno okolní 
prostředí. Na tuto vnější kouli byly aplikovány absorpční prvky, které zajistí, že dopadající 
akustické vlny odcházejí do volného prostoru a nedochází ke zpětným odrazům. Strom 
projektu v prostředí Workbench je znázorněn na obrázku 4.54., detail geometrie vokálního 
traktu s koulí, imitující hlavu, je na obrázku 4.55. a řez sítí konečných prvků je na obrázku 4.56. 
Z důvodů časové náročnosti výpočtu a dostupného počítačového vybavení byla použita 
velikost prvku pro okolí hlavy 20 mm a pro trakt samotný 5 mm, přičemž celkový počet prvků 
byl 152 392. Ostatní parametry modelu zůstaly stejné jako v předchozích variantách. 

 

 

 

 

 

 

 

4.52. – Závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro bod blízko úst, poloměr 2 mm 

4.53. – Závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro bod blízko úst, poloměr 1,5 mm 

4.54. – Seznam příkazů před výpočtem 
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 Stejně jako v předchozích případech, i pro model s absorpčními elementy byla 
provedena harmonická analýza pro zjištění změn akustického tlaku (v tomto případě pro lepší 
přehlednost SPL) v závislosti na frekvenci. Získaný diagram je znázorněn na obrázku 4.57. 

 

 

 

 Z grafu 4.57. lze vidět, že výsledky víceméně přesně odpovídají dříve získaným 
hodnotám. Lehká deviace zde může být způsobena menším počtem prvků, který byl zvolen 
hlavně z časových důvodů. V principu je ovšem tato metoda nejpřesnější ze všech tří, 
použitých v této práci. 

 Kromě závislosti hladiny akustického tlaku na frekvenci jsme v tomto případě sledovali 
i vektory akustické rychlosti v uzlech sítě. Tyto vektory v rámci různých míst vokálního traktu 
jsou vyobrazeny na obrázcích 4.58 a 4.59. 

 

 

4.54. – Postup tvorby v Design Modeleru 

4.55. – Detail napojení koule na trakt 

4.57. – Závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro bod blízko 
úst; model s absorpčními elementy 

4.56. – Řez sítí konečných prvků 
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4.58. – Vektory akustických rychlosti ve vokálním traktu 

4.59. – Vektory akustických rychlostí v oblasti hlasivek (vlevo) a v oblasti úst (vpravo) 
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Posledním jevem, který jsme u této metody zkoumali, bylo šíření akustického tlaku do 
okolí hlavy, které jsme mohli sledovat právě díky vytvoření sítě kolem vokálního traktu a díky 
použití absorpčních elementů na vnější kouli. Hladiny akustických tlaků na řezu vokálním 
traktem a v oblasti kolem hlavy jsou pro vybrané frekvence 600, 1200, 2650 a 3450 Hz 
vyobrazeny na obrázku 4.60. Pohled z různých stran pro frekvenci 4000 Hz poté na obrázku 
4.61. Na těchto obrázcích je možno sledovat směr šíření akustických vln. 

 

 

 

 

 

4.60. – Hladiny akustických tlaků na řezu vokálním traktem a prostorech kolem hlavy pro vybrané 
frekvence: zleva doprava a seshora dolů: 650, 1200, 2650 a 3450 Hz. Jednotky jsou v [Pa] 
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4.7. Použité počítačové vybavení a časová náročnost 
 

Veškeré výpočty byly prováděny na Fakultě strojního inženýrství, konkrétně na ústavu 
mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, v učebně A2/717. Použitý výpočetní software 
byl ANSYS Workbench, V 17.2. Stolní počítače v učebně disponovali následujícími parametry: 

 Windows 7 Professional 
 Intel® Core™ i5 CPU 760 @ 2,80 GHz  
 8 Gb RAM paměti 

Poslední výpočet, tedy výpočet modelu s absorpčními prvky, ovšem na těchto strojích kvůli 
malé výpočetní síle nekonvergoval. Výpočet byl tedy nakonec proveden na silnějším zařízení, 
které mělo tyto parametry:  

 Windows 10 Professional 
 Intel® Core™ i7 CPU 7700K @ 4,20 GHz  
 32 Gb RAM paměti 

Orientační časová náročnost jednotlivých výpočtů byla přibližně: 

 Modální analýza 
o Netlumená: 50 minut 
o Tlumená: 70 minut 

 Harmonické buzení 
o Model s nulovým tlakem: 5 hodin 
o Model s vyzařovací impedancí: 8 hodin (na druhém počítači 3 hodiny) 
o Model s absorpčními prvky: 12 hodin (na druhém počítači 3 hodiny) 

Všechny uvedené výpočetní časy jsou pouze orientační. V rámci učebny byly výpočty 
prováděny na více počítačích, z nichž každý počítal jinak rychle; časové hodnoty se tedy 
mohou lišit v řádech desítek procent. 

4.61. – Hladiny akustických tlaků na řezech vokálním traktem a prostorem kolem hlavy 
pro frekvenci 4000 Hz při pohledu z boku (vlevo) a zepředu (vpravo). Jednotky jsou v [Pa] 
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5. Závěr 
 

V rešeršní části této práce byla stručně popsána problematika dýchací soustavy a s ní 
spojeným vokálním ústrojím. Dále byla obecně popsána biomechanika lidského hlasu a 
nejčastější hlasové poruchy a jejich řešení. V poslední fázi rešeršní studie byl uveden přehled 
publikovaných výpočetních modelů lidského vokálního traktu. 

 Další část bakalářské práce se zabývala tvorbou výpočtového modelu ženského 
vokálního traktu, nastaveného na samohlásku /a:/. Ze snímků CT byla v softwaru ITK-SNAP 
automatickou segmentací vytvořena hrubá geometrie vokálního traktu a povrchu hlavy, 
přičemž bylo zjištěno, že získané snímky končí přibližně v polovině nosní dutiny. Ta byla 
následně odstraněna, neboť se při tvorbě samohlásky /a:/ neuplatňuje. Získaný model byl dále 
importován do programu GOM Inspect, který primárně slouží pro úpravu stereolitografických 
modelů. Zde byly opraveny všechny nepřesnosti vzniklé segmentací a model byl vyhlazen a 
zaoblen. Tento model geometrie vokálního traktu a části povrchu hlavy je připravený pro další 
výpočtové modelování. V rámci této práce byl z důvodu velké geometrické složitosti povrch 
hlavy od vokálního traktu odříznut a dále bylo pracováno pouze s modelem samostatného 
vokálního traktu.  

K vytvoření sítě konečných prvků byl použit software ICEM CFD, spadající do balíku 
programů ANSYS, který je vhodný pro vytváření sítí na složitých geometriích. Síť konečných 
prvků byla poté nahrána do prostředí ANSYS Workbench, kde byla provedena modální 
analýza a harmonické buzení v místě hlasivek. Vypočtené vlastní frekvence z modální analýzy 
odpovídají rozsahům uváděným v literatuře, čímž byla přibližně ověřena správnost 
výpočtového modelu. Z výsledků modální analýzy také vyplývá, že tlumení na stěnách 
vokálního traktu má na vlastní frekvence vliv v řádu setin až desetin procenta. Pro harmonické 
buzení byly využity tři různé okrajové podmínky pro modelování vyzařování zvuku z úst, a sice: 
nulový tlak v ústech, vyzařovací impedance do úst a použití absorpčních elementů. U všech 
těchto variant byl počítán akustický tlak v místě blízko úst pro buzení normálovou rychlostí 
v místě hlasivek, ve frekvenčním rozsahu 50-4000 Hz. Z vypočtených průběhů akustických 
tlaků je vidět, že rezonanční vrcholy odpovídají pro varianty s nulovým tlakem a absorpčními 
elementy hodnotám vlastních frekvencí z modální analýzy. Pro variantu s vyzařovací 
impedancí závisí poloha rezonančních frekvencí na poloměru trubky v analytickém modelu. 
Pro variantu s nulovým tlakem vycházejí mnohem menší amplitudy akustického tlaku oproti 
zbývajícím dvěma variantám, což je způsobeno tím, že vyhodnocovací bod je blízko úst, kde 
je zadána okrajová podmínka nulového tlaku. Jako nejpřesnější, ale výpočetně nejnáročnější 
se ukázala metoda s použitím absorpčních elementů. U této varianty byly vyhodnocovány i 
vektory akustických rychlostí a hladiny akustických tlaků ve všech uzlech sítě vokálního traktu 
a prostoru okolo hlavy, což umožňuje sladovat směr šíření akustických vln. 

 Pro zpřesnění výsledků by byla nejdůležitějším parametrem vyšší jemnost sítě 
konečných prvků a v některých případech i přesnější nadefinování okrajových podmínek. 
Získané výsledky podávají dobrou představu o přesnosti a komplexnosti použitých 
výpočetních metod a spolu s vytvořenými modely geometrie a sítěmi dávají základ pro další 
práci na těchto výpočtových modelech.   
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