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Abstrakt 

V první části diplomové práce je stručně uvedena biomechanika tvorby lidského hlasu a přehled 
doposud publikovaných výpočtových modelů vokálního traktu a šíření akustických vln okolo 
hlavy člověka. Druhá část práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu šíření akustických 
vln vokálním traktem a dále do prostoru okolo hlavy při fonaci české samohlásky /a:/. Vokální 
trakt je buzen v místě hlasivek harmonickým signálem. Na povrchu vokálního traktu, části 
hlavy zahrnující vlasy a kůži je definována akustická absorpce. Je detailně zmapováno šíření 
akustických vln ve vokálním traktu, v blízkém poli v okolí úst, v prostoru okolo hlavy a v bo-
dech na tvářích. Šíření akustických vln je analyzováno v bodech, ve kterých bývají umisťovány 
mikrofony pro snímání řeči. Jsou získány závislosti akustického tlaku na frekvenci, přenosové 
funkce mezi definovanými body a amplitudy akustických tlaků v závislosti na vzdálenosti od 
úst. Pozoruje se zejména frekvenční zkreslení spekter v uvedených bodech. Dále je vyhodno-
cena vyzařovací impedance v oblasti úst. Získané výsledky jsou srovnány s doposud publiko-
vanými výsledky experimentálního měření a mohou sloužit pro potřeby přesného měření lid-
ského hlasu nebo pro frekvenční korekci mikrofonů při snímání řeči a zpěvu umístěných v ana-
lyzovaných bodech.  

Klíčová slova 

Biomechanika tvorby lidského hlasu, šíření hlasu, vokální trakt, zvukové pole, metoda koneč-
ných prvků, formant 

 

Abstract 

In the first part of this master's thesis there is briefly presented the biomechanics of the human 
voice creation and an overview of the hitherto published computational models of the vocal 
tract and dissemination of the acoustic waves around the human head. The second part of the 
thesis deals with the creation of the computational model of a dissemination of the acoustic 
waves through vocal tract and further into a space around the head during the pronouncing  
of the Czech vowel /a:/. The vocal tract is excited by a harmonic signal in the place of vocal 
chords. On the surface of the vocal tract and the part of the head including hair and skin there 
is defined an acoustic absorption. The dissemination of the acoustic waves in the vocal tract, in 
the near field around the mouth, in the area around the head and in the points on the cheeks is 
detailed mapped. The dissemination of the acoustic waves is analyzed in the points where the 
speech microphones are placed. Acoustic pressure dependence on frequency, transmission 
functions between defined points and the acoustic pressure amplitudes depending on the 
distance from the mouth are obtained. In particular, the frequency distortion of the spectra is 
observed at the points indicated. Furthermore, the radiation impedance in the mouth area is 
evaluated. The results obtained are compared with the results of the hitherto published experi-
mental measurements and can be used for the exact measurement of human voice or for the 
frequency correction of the microphones during the scann of the speech and sing placced in the 
analyzed points. 

Keywords    

Biomechanics of the creation of the human voice, dissemination of the voice, vocal tract, sound 
field, finite element method, formant 
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1 Úvod 

Hlas je jedním z prvních projevů lidského života a slouží jako základní výrazový a dorozumí-
vací prostředek mezi lidmi [1]. Představuje nejjednodušší způsob k vzájemnému předávání in-
formací, popisu skutečností, slouží jako indikátor zdraví a nemocí a vyjadřuje pocity či umě-
lecké projevy člověka [1], [3]. Pro mnohé profese, jako např. herce, zpěváky, reportéry, učitele, 
manažery, obchodníky, je hlas základním pracovním nástrojem [1]. Dle statistik trpí 3-7 % 
dospělé populace hlasovými problémy a tyto poruchy až v 50 % případů negativně ovlivňují 
výkon v zaměstnání [2].  

O hlas je tedy vhodné správně pečovat, což je však možné pouze v případě, že důklad-
něji poznáme principy činnosti hlasového ústrojí [1]. Znalost fyzikálních principů je nutná 
k hlubšímu pochopení a vysvětlení jevů, které hrají důležitou roli při tvorbě lidského hlasu [2]. 
Péčí o hlas se zabývá lékařský obor foniatrie [1]. V posledních letech došlo k velkému rozvoji 
ve spolupráci mezi odborníky různých specializací zabývajícími se výzkumem problematiky 
hlasu [2]. S tímto rozvojem vrůstá i význam interdisciplinárního oboru zvaného biomechanika 
lidského hlasu [1]. 

 Biomechanika je samostatný vědní obor aplikující znalosti kinematiky, dynamiky, pruž-
nosti pevnosti, termomechaniky a hydromechaniky na záležitosti živých struktur, čemuž odpo-
vídá i samotný název, složený ze slova bios (řecky život) a mechanika [3], [4]. Bez znalostí 
zmíněných fyzikálních principů by nebylo možné hlouběji pochopit a vysvětlit jevy mající klí-
čovou úlohu při tvorbě akustických vln, které jsou podstatou vzniku lidského hlasu [3]. Podo-
borem biomechaniky je bioakustika, která se zabývá orgány lidí i živočichů, mající funkci vá-
zanou na akustiku [3]. Bioakustika se zpravidla zabývá i okolním akustickým prostředím (me-
diem), ve kterém se zvukové vlny šíří. Základy vědního oboru bioakustiky položil ve 20. letech 
minulého století slovinský biolog Ivan Regen. Hlavním cílem bioakustiky je především výzkum 
a vývoj ušní a hlasové protetiky [4]. 

 Lidský hlas je tvořen v dýchacím ústrojí periodickým akustickým signálem vytvářeným 
hlasivkami, které jsou rozkmitány vzduchem proudícím z plic [2]. Akustický signál, tzv. zdro-
jový hlas, se šíří a je filtrován prostorem mezi hlasivkami a ústním otvorem, tzv. supraglotic-
kým traktem (horními cestami dýchacími) [2], [3]. Tento prostor je často nazýván jako vokální 
trakt [2]. Konkrétní geometrické nastavení těchto prostor působí jako frekvenční filtr, kde do-
chází k modifikaci zdrojového hlasu. Výsledná kvalita hlasu závisí tedy jak na hlasivkách sa-
motných, tak na rezonančních dutinách dýchacích cest, především pak na vokálním traktu [2]. 
Jednotlivé rezonanční frekvence rezonančních dutin, tzv. formanty, určující polohu maxim ve 
výsledných frekvenčních spektrech přímo formují jednotlivé samohlásky, ovlivňují barvu hlasu 
a jsou rozhodující pro artikulaci [2], [3]. Výška, pravidelnost a intenzita hlasu je dána především 
samotnými kmity hlasivek [2]. Souhlásky jsou vytvářeny interakcí proudu vzduchu z plic  
s překážkou, kterou představují rty, jazyk, příp. zuby apod. [34]. Dělí se na znělé (na vzniku se 
podílejí hlasivky) a neznělé, které vznikají bez použití hlasivek (artikulační ústrojí jen vytvoří 
překážku nebo uzavře dutinu [3]). Artikulační ústrojí se dělí na aktivní (hlasivky, jazyk, měkké 
patro, dolní čelist) a pasivní (zuby, horní patro, dáseň) [3]. 

 Díky prudkému rozvoji výpočetní techniky v druhé polovině dvacátého století došlo 
k rozvoji výpočtového modelování, zejména metody konečných prvků (MKP), která je v po-
sledních letech velmi rozšířenou pro získání nových poznatků v biomechanice a bioakustice 
[4], [6]. Stále zvyšující se výpočetní kapacity tak umožňují její použití pro řešení čím dál slo-
žitějších problémů, jako je vznik a šíření lidského hlasu a mluvené řeči. Proto je dnes tato me-
toda v daném oboru nejrozšířenější. Těmto tématům se souběžně věnují i experimentální práce, 
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které mají za cíl verifikovat správnost získaných výsledků [4]. Při modelování v biomechanice 
a bioakustice je rovněž důležitá i vzájemná komunikace mezi lékaři a vědci, kdy lékaři posky-
tují náměty dalšího rozvoje výpočtových modelů [6].  

 Výpočtové modelování související se vznikem a šíření hlasu se v současnosti ubírá 
dvěma hlavními směry. V prvním případě se jedná o využití konečně-prvkových modelů hlasi-
vek k analýze vzniku zdrojového hlasu. V druhém případě jsou prováděny výpočty vlastních 
frekvencí modelů vokálních traktů v různých modifikacích [4]. 

 Předložená diplomová práce se skládá ze stručné teoretické části, ve které je popsána 
biomechanika tvorby lidského hlasu obsahující anatomický a biomechanický popis jednotli-
vých částí vokálního traktu, které se v lidském těle podílejí na vzniku a modulaci hlasu. Dále 
je uveden přehled současných výpočtových modelů lidského vokálního traktu publikovaných 
v literatuře. Druhá část představuje vytvoření výpočtového modelu šíření akustických vln vo-
kálním traktem a okolo hlavy člověka při fonaci české samohlásky /a:/. Vytvoření výpočtového 
modelu spočívá ve vytvoření sítě konečných prvků na modelu geometrie hlavy, vokálního 
traktu a kouli, která tvoří obklopující akustický prostor. Dále je nutné provést segmentaci sítě 
konečných prvků, určit body, ve kterých bude provedeno vyhodnocení šíření akustických vln  
a definovat okrajovou podmínku spočívající v předepsání akustického tlumení na určité oblasti 
povrchu geometrie. Na části povrchu geometrie vokálního traktu v místě hlasivek bude přede-
psáno buzení harmonickým signálem. Před řešením šíření akustických vln vokálním traktem  
a prostorem okolo hlavy bude provedena modální analýza vokálního traktu.  

 Výstupem práce je detailní zmapování zvukového pole ve vokálním traktu a v oblasti 
před ústy. Šíření akustických vln je analyzováno v pevně definovaných bodech okolo hlavy  
a v bodech na tvářích. Jsou získány závislosti amplitud akustického tlaku na frekvenci, přeno-
sové funkce mezi analyzovanými body a bodem referenčním, dále jsou vyhodnoceny směrové 
diagramy šíření akustických vln a amplitudy akustických tlaků po cestě mezi danými body. 
Zároveň je vyhodnocena vyzařovací impedance v oblasti úst. Získané výsledky mohou sloužit 
pro potřeby přesného měření parametrů lidského hlasu nebo jako návod pro frekvenční korekci 
mikrofonů při snímání zpěvu a řeči umístěných v definovaných bodech.    
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2 Analýza problémové situace 

Lidský hlas je tvořen v dýchacím ústrojí periodickým akustickým signálem vytvářeným hlasiv-
kami, které jsou rozkmitány vzduchem proudícím z plic. Akustický signál, tzv. zdrojový hlas, 
se šíří a je filtrován prostorem nad hlasivkami, tzv. supraglotickým traktem. Nejdůležitějším 
rezonančním prostorem hlasového akustického systému je část označována jako vokální trakt, 
což je prostor mezi hlasivkami a ústním otvorem. Konkrétní geometrické nastavení vokálního 
traktu působí jako frekvenční filtr a dochází zde k modifikaci zdrojového hlasu. Na výsledné 
kvalitě hlasu se tedy podílejí jak hlasivky samotné, tak i rezonanční dutiny dýchacích cest, 
zejména pak vokální trakt. Jednotlivé rezonanční frekvence ve vokálních dutinách člověka ur-
čují polohu maxim ve výsledných frekvenčních spektrech, tzv. formantů, které jsou rozhodující 
pro artikulaci jednotlivých samohlásek a ovlivňují také výslednou barvu hlasu [1]. Pro potřeby 
přesného měření parametrů lidského hlasu a pro různé polohy mikrofonů pro snímání zpěvu  
a řeči je nutný detailní popis síření akustických vln a analýza zvukového pole od hlasivek, přes 
vokální trakt a dále do prostoru okolo hlavy člověka. 

2.1 Formulace problému 

Předmětem zájmu práce je vytvořit výpočtový model lidského vokálního traktu, rtů, povrchu 
hlavy a prostoru okolo hlavy člověka a následně analyzovat šíření hlasu od hlasivek do prostoru 
před ústy. Vytvoření tohoto výpočtového modelu je problém, jelikož subjekt nezná způsob do-
sažení tohoto cíle naučeným způsobem, proto ho nelze vyřešit rutinními činnostmi čili vyžaduje 
řešení. Jelikož jsou známy příčiny a jsou zjišťovány důsledky těchto příčin, jedná se o problém 
přímý. 

2.2 Cíle řešení 

Cílem práce je: 

a) S pomocí dostupné literatury popsat biomechaniku tvorby lidského hlasu, 

b) uvést stručný přehled současných výpočtových modelů lidského vokálního traktu pu-
blikovaných v literatuře, 

c) vytvořit síť konečných prvků na celkovém modelu geometrie hlavy, vokálního traktu  
a kouli obklopující vzdušný prostor, 

d) definovat harmonické buzení modelu v místě hlasivek, zahrnout akustické tlumení na 
stěnách vokálního traktu, v místě vlasů a kůže a realizovat okrajovou podmínku abso-
lutní zvukové pohltivosti na vnější hranici hlavu obklopujícího prostoru, 

e) analyzovat zvukové pole ve vokálním traktu a v prostoru před ústy a popsat šíření akus-
tických vln těmito místy, 

f) analyzovat vyzařování akustického tlaku do okolí, zjistit frekvenční zkreslení, ke kte-
rému dochází ve vybraných bodech v okolí, a získané poznatky srovnat s dostupnou 
literaturou.   
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2.3 Systém podstatných veličin 

Převážná část dějů, které probíhají kolem nás má příčinný charakter, proto mají tyto děje zpra-
vidla jednotný scénář událostí. Všechny děje mají typickou vlastnost; mají určité okolí, tvar 
(geometrii) a polohu (topologii). Každý objekt (Ω) má se svým okolím jisté vazby, pomocí 
kterých jsou uskutečňovány interakce, které ho aktivují a ovlivňují. Aktivace objektu jsou pro-
cesy, které mění jeho stavy. Naproti tomu zasahuje objekt do svého okolí, které ovlivňuje, což 
přináší určité důsledky. Všechny uvedené podstatné entity, projevy, stavy a důsledky lze popsat 
veličinami a z nich vytvořit systém podstatných veličin ∑(Ω) [11]. Podmnožiny systému pod-
statných veličin jsou znázorněny na obr. 2.1. Obecné pojednání o těchto podmnožinách je uve-
deno v kapitole 2.3.1. 

 Při řešení problémové situace je nezbytné pochopení a sestavení vzájemných souvislostí 
mezi jednotlivými podstatnými veličinami, které se přímo podílejí na uvažovaném problému  
a významně ovlivňují řešený objekt. Všechny tyto podstatné veličiny je nutné zahrnout do vý-
počtového modelu. Správné sestavení podstatných veličin předchází úspěšnému výběru metod 
řešení problému. Naopak jejich nesprávné sestavení může vést k chybným výsledkům řešení 
[11].   

2.3.1 Obecné pojednání o podmnožinách systému podstatných veličin 

Výčet a charakteristika jednotlivých podmnožin systému podstatných veličin: 

Podmnožina S0 obsahuje veličiny v0 popisující prvky okolí entity, jsou to tzv. environmentální 
veličiny [11]. 

Podmnožina S1 obsahuje veličiny v1, které popisují strukturu a topologii entity, tj. rozmístění 
prvků v prostoru (v okolí O(Ω) entity) a geometrii těchto prvků – lze je proto označit jako 
objektové veličiny [11]. 

Obr. 2.1 Podmnožiny systému veličin S(W) [11] 
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Podmnožina S2 jejíž veličiny v2 popisují podstatné vazby entity s jeho okolím O(Ω) a na nich 
probíhající interakce, resp. vazby mezi jednotlivými podobjekty, na které je entita dekompono-
vána. Popsat podstatné vazby vyžaduje vymezit i podstatné prvky entity objektu. Tyto veličiny 
lze označit jako vazbové [11]. 

Podmnožina S3, do které patří veličiny v3 vyjadřující takovou aktivaci entity Ω z jejího okolí, 
která na entitě vyvolává procesy. Veličiny v3 lze označit jako aktivační veličiny nebo také jako 
podněty či příčiny [11]. 

Podmnožina S4 obsahuje veličiny v4, které ovlivňují entitu z okolí, konkrétně na ni probíhající 
procesy. Jsou to tzv. ovlivňující veličiny [11].  

Podmnožina S5 jejíž veličiny v5 vyjadřují oborové vlastnosti prvků struktury entity, na které se 
řeší problém. Mohou to být vlastnosti geometrické, strukturní, fyzikální, mechanické a topolo-
gické, přičemž jednotlivá vlastnost může být vyjádřena i několika charakteristikami. Lze je 
nazvat jako strukturně-vlastnostní veličiny [11].  

Podmnožina S6 obsahuje veličiny v6 popisující procesy probíhající na struktuře entity, uvádějící 
entitu do různých stavů, odlišných od stavů počátečních. Jsou to procesní a stavové veličiny. 
Obvykle se dávají do jedné podmnožiny, neboť je mezi nimi úzká souvislost – stavy jsou dů-
sledky procesů [11]. 

Podmnožina S7, do které patří veličiny v7 vyjadřující projevy entity, které odpovídají stavům, 
do kterých se entita dostala v důsledky proběhnutých procesů. Jde o projevové veličiny [11]. 

Podmnožina S8 zahrnuje veličiny v8, které popisují důsledky projevů entity na její okolí nebo 
na ni samotnou. Pro tyto veličiny lze použít název důsledkové veličiny [11].  

2.3.2 Aplikace systému podstatných veličin 

Na základě výše uvedeného obecného pojednání je k popisu řešeného problému definován ná-
sledující systém podstatných veličin ∑(Ω): 

Objektem (Ω) je trojrozměrný výpočetní model morfologie povrchu lidské hlavy s vokálním 
traktem, který je staticky naladěn na vyslovování české samohlásky /a:/. 

Podmnožina S0 – okolí objektu: Vzdušný prostor ve tvaru koule obklopující objekt. Tento pro-
stor má na svém povrchu předepsanou tzv. nekonečnou akustickou pohltivost, čímž simuluje 
nekonečnost tohoto prostoru, tzv. volné pole. Dynamičnost: časově nezávislé (statické), sto-
chastičnost: deterministické.   

Podmnožina S1 – topologie a geometrie objektu: Morfologie lidské hlavy včetně vokálního 
traktu, který je nastaven na vyslovování české samohlásky /a:/. Model geometrie neobsahuje 
vlasy ani vousy a jsou zaslepeny ušní i nosní otvory. Dynamičnost: časově nezávislé (statické), 
stochastičnost: deterministické.   

Podmnožina S2 – podstatné vazby objektu na okolí: Předpis nekonečné akustické pohltivosti na 
vnější hranici obklopujícího vzduchového kulovitého prostoru. Dynamičnost: časově nezávislé 
(statické), stochastičnost: deterministické. 

Podmnožina S3 – aktivace objektu z okolí: Harmonické buzení v místě vokálního traktu mor-
fologicky navazujícího na hlasivky. Dynamičnost: časově nezávislé (statické), stochastičnost: 
deterministické. 
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Podmnožina S4 – ovlivňování objektu z okolí: Vliv morfologie lidské hlavy a úst na frekvenční 
spektra zvuku v definovaných bodech, v prostoru okolo hlavy, případně na jejím povrchu. Dy-
namičnost: časově nezávislé (statické), stochastičnost: deterministické. 

Podmnožina S5 – oborové vlastnosti prvků struktury: Hodnota akustické absorpce na stěnách 
vokálního traktu, hodnota součinitele zvukové pohltivosti v místě kůže a vlasů, materiálové 
charakteristiky buzeného vzduchového prostoru – hustota daného média, rychlost šíření zvuku 
v tomto médiu. Dynamičnost: časově nezávislé (statické), stochastičnost: deterministické. 

Podmnožina S6 – procesy na objektu: Vybuzení akustického tlaku v místě hlasivek simulující 
vzdušný tlak z plic. Dynamičnost: časově nezávislé (statické), stochastičnost: deterministické. 

Podmnožina S7 – projevy objektu: Filtrace zdrojového hlasu konkrétním nastavením rezonanč-
ních dutin (vokálního traktu), výsledný projev hlásky vně úst. Dynamičnost: časově nezávislé 
(statické), stochastičnost: deterministické. 

Podmnožina S8 – důsledky projevů objektu: Šíření akustických vln s frekvenčním spektrem 
odpovídající formované hlásce do prostoru okolo hlavy. Dynamičnost: časově nezávislé (sta-
tické), stochastičnost: deterministické. 

2.4 Volba metody řešení 

Jak již bylo uvedeno, správné sestavení podstatných veličin předchází úspěšnému výběru me-
tody pro řešení problému. V případě předložené práce je však metoda řešení obsažena přímo 
v jejím názvu. Problém tedy bude řešen metodou konečných prvků. Z formulace problému  
a podstatných veličin se jako další možné řešení nabízí experiment. Dále by bylo možné uve-
dený problém řešit metodou hraničních prvků.  
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3 Biomechanika tvorby lidského hlasu 

Hlas slouží jako základní výrazový a dorozumívací prostředek mezi lidmi. Je tvořen v dýchacím 
ústrojí, které anatomicky zahrnuje plíce, průdušky, průdušnici, hltan, hrtan, ústní a nosní dutinu 
[1]. Dýchací ústrojí nazýváme v souvislosti s tvorbou hlasu jako hlasový akustický systém [1]. 
Dýchací soustava je znázorněna na obrázku 3.1. 

 

3.1 Hlasový akustický systém 

Tvorba lidského hlasu a funkce hlasivek je z biomechanické 
stránky velmi komplikovaný proces, který je ovládán podvě-
domím [3]. Plíce při dýchání mění prostřednictvím hrudních 
svalů svůj objem, čímž dochází k regulaci vzdušného tlaku, 
který vhání vzduch dovnitř nebo naopak vyhání ven [1]. Plíce 
tvoří základ dýchací soustavy a stejně jako srdce jsou umístěny 
v dutině hrudní, která je od dutiny břišní oddělena membránou 
zvanou bránice (diaphragm) [5].  

 Vzduch proudí při výdechu ven přes průdušky a prů-
dušnici do hrtanu, ve kterém jsou umístěny hlasivky [1]. Při 
dýchání se hlasivky nacházejí v poloze odtažené od sebe. Při 
vokalizaci dojde k jejich přiblížení a kontaktnímu přitlačení 
[1]. Pod hlasivkami dochází ke kumulaci tlaku. Při dosažení 
jeho požadované úrovně dojde k otevření (nadzvednutí) hlasi-
vek, což vede k poklesu tlaku a jejich opětovnému uzavření. 
Tento proces probíhá cyklicky, což má za následek rozkmitá-
vání hlasivek [5]. Tyto kmity modulují proud vzduchu hna-
ného z plic, čímž vytvářejí periodické změny vzdušného tlaku. 
Tímto způsobem vzniká akustický signál, zvaný též jako zdro-
jový hlas [1]. Tento signál se následně šíří přes hrtan a hltan 
do dutiny ústní, čímž dochází k jeho transformaci a utváření 
jednotlivých hlásek [5], případně přes patrohltanový uzávěr do 

Obr. 3.1 Znázornění dýchací soustavy [10] 

Obr. 3.2 Schematické zobra-
zení hlasového akustického 
systému [1] 
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dutiny nosní, a odtud ven do prostoru [1]. Jak dále uvádí literatura [5], k výsledné podobě sig-
nálu přispívá i postavení jazyka a zubů představující tzv. artikulační nástroje. Hlasový akus-
tický systém je schematicky znázorněn na obrázku 3.2. 

 Hlasivky v souvislosti s rezonancemi akustického systému dělí dýchací trakt na dvě 
oblasti [3]. Rozlišujeme trakt subglotický (pod hlasivkami) a trakt supraglotický (nad hlasiv-
kami), který jak dále uvádí [1], bývá někdy nazýván násadní trubicí. Jiný autor dle [1] používá 
termín rezonanční dutiny nadhrtanové. Nejdůležitějším rezonančním prostorem hlasového 
akustického systému je část nazývaná vokální trakt, jak je označován supraglotický prostor 
mezi hlasivkami a ústním otvorem [1]. Vokální trakt se nejvíce podílí na výslovnosti (artiku-
laci), což je obecně chápáno jako tvorba hlásek pomocí pohybu mluvidel. Správná výslovnost 
je nezbytná pro srozumitelnost řeči [3]. 

3.2 Teorie zdroje a filtru 

Dle [1] probíhá tvorba hlasu ve dvou stupních. Schéma tvorby hlasu je uvedeno na obrázku 3.3. 
V prvním stupni je původně statický vzdušný tlak vznikající kompresí plic, kmitáním hlasivek 
transformován na tlak akustický (zdroj), čímž vzniká prvotní akustický signál [1]. Ve spektru 
tohoto signálu je vidět základní frekvence kmitání hlasivek včetně jejich harmonických ná-
sobků, jejichž amplituda klesá směrem k vyšším frekvencím [34]. Ve druhém stupni je následně 
tento akustický signál v supraglotických rezonančních dutinách, které působí jako akustické 
filtry, transformován do výsledného akustického signálu (filtr). Na prostředním grafu v obrázku 
3.3 je znázorněna přenosová funkce vokálního traktu, podle které se modifikuje spektrum pri-
márního tónu [34]. Formantové oblasti objevující se na přenosové funkci jako rezonanční ma-
xima se nazývají formanty. Rozeznává se zde pět rezonančních maxim, označena jako F1 až 
F5 [10]. Výsledný signál (obr. 3.3 pravý graf) je kombinací příspěvků od zdroje a rezonančních 
dutin. Teorie, která uvedené dva stupně tvorby hlasu popisuje, se nazývá teorií zdroje a filtru 
[1].  

 

 

 Jak je uvedeno v předchozí kapitole, lidský hlas vzniká za pomoci harmonických kmitů 
hlasivek, které přerušují proud vzduchu, čímž vytvářejí prvotní akustický signál, tzv. zdrojový 
hlas, který je generován na výstupu z hlasivek [1]. Jak dále uvádí [1], při řeči mohou kromě 
hlasivek působit i jiné akustické zdroje, např. vzdušné turbulence vznikající zúžením cesty vý-
dechového vzdušného proudu, např. mezi jazykem a patrem apod. Těmi se však tato práce ne-
zabývá.  

 Zdrojový hlas je složen ze základního tónu o frekvenci F0 představující základní frek-
venci zdrojového hlasu a určitého počtu vyšších harmonických složek, které se postupně snižují 

Obr. 3.3 Stupně tvorby hlasu – teorie zdroje a filtru [3] 
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o 6 dB na oktávu [10]. Základní frekvence se vzhledem k velikosti vokálního traktu, resp. hr-
tanu výrazně liší u mužů, žen i dětí. S jeho rostoucí velikostí se základní frekvence snižují [10]. 
Jednotlivé základní frekvence f0 u mužů, žen a dětí jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1 Srovnání základních frekvencí u mužů, žen a dětí [10] 

 F0 [Hz] 
F0 - střední F0 - minimum F0 - maximum 

Děti 330 200 500 
Ženy 220 150 350 
Muži 110 80 200 

 

 Hlásky, které vycházejí z ústní dutiny, lze rozdělit na souhlásky (konsonanty) a sa-
mohlásky (vokály). Souhlásky lze dále rozdělit na znělé a neznělé [5]. Typickými hlasovými 
signály, které lze názorně vysvětlit pomocí teorie zdroje a filtru, jsou samohlásky [1]. Český 
jazyk disponuje pouze pěti/šesti samohláskami (/a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/, případně /y:/). Hlasivky 
se přímo podílejí na vzniku samohlásek a znělých souhlásek (např. /b/, /d/, /ď/, /g/, /h/, /v/) [5], 
[34]. Naopak souhlásky neznělé (např. /p/, /t/, /ť/, /k/, /ch/) nepatří mezi přímé produkty hlasi-
vek, ale jsou profilovány v artikulačním oddílu vokálního traktu, což znamená nastavením ja-
zyka a zubů [5]. Obrázek 3.4 znázorňuje výsledné průběhy akustického tlaku v čase  
a příslušná frekvenční spektra českých samohlásek. 

Obr. 3.4 Časové průběhy akustického tlaku a příslušná frekvenční spektra 
českých samohlásek [1] 
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 Proces formování samohlásek je možné sledovat ze dvou hledisek. Prvním způsobem je 
sledování formování výsledné akustické vlny nebo procesu formování výsledného frekvenč-
ního spektra této vlny. Oba způsoby vycházejí z klasických teorií tvorby hlasu formulovaných 
v minulém století německým fyzikem H. Helmholtzem a fyziologem L. Herrmannem. Obě hle-
diska popisují stejný děj a jsou vzájemně ekvivalentní [1]. 

3.3 Anatomie hrtanu 

Hlasivky jsou součástí hrtanu. Jeho strukturu lze obecně rozdělit na tvrdou tkáň tvořenou chru-
pavčitou kostrou a měkkou tkáň představující svalstvo, vazy a sliznici [1]. S využitím laryngo-
skopie lze získat pohled shora na hrtan, který je znázorněn na obr. 3.5. Zde je znázorněno po-
stavení hlasivek při dýchání (vlevo) a při fonaci (vpravo) [1]. Pozice h znázorňuje hlasivku,  
v ventrikulární řasu, e hrtanovou příklopku (epiglottis), t průdušnici (tracheu) [4]. Při fonaci 
jsou hlasivky přitlačovány k sobě, při dýchání jsou rozevřeny. Štěrbina, která se při rozevření 
vytváří mezi hlasivkami se nazývá glottis. Pohyby hlasivek včetně jejich nastavení je řízeno 
množstvím svalů, které jsou upnuty na hrtanové chrupavky [1].  

3.3.1 Kostra hrtanu 

Hrtan hraničí s hltanem, který je společný pro dýchací a trávicí soustavu a průdušnicí [5]. Kostra 
hrtanu je znázorněna na obrázku 3.6. Směrem zespodu lze vidět dva prstence průdušnice, chru-
pavku prstencovou a štítnou, chrupavky hlasivkové, které jsou patrné pouze ze zadního po-
hledu, jazylku a hrtanovou příklopku. Na obrázku nejsou znázorněny svaly, cévy, nervová spo-
jení, kůže a další měkká tkáň, která chrupavky obklopuje. Avšak pro ilustraci vzájemného spo-
jení jednotlivých útvarů jsou znázorněny některé vazy a membrány [1].  

 Chrupavka štítná (cartilago thyroidea), lidově zvaná ohryzek, je tvořena dvěma plo-
chými destičkami, které se vpředu sbíhají v hranu, vynikající zejména u mužů pod kůží. Vzadu 
tyto destičky vybíhají do dolního a horního rohu chrupavky štítné. Na horní roh je upnut vaz 
spojující chrupavku štítnou s jazylkou. Dolní roh je kloubně spojen s chrupavkou prstencovou. 
Tento kloub zajišťuje rotací chrupavky štítné vůči chrupavky prstencové napínání hlasivek, 
tedy nastavování jejich frekvence [1].   

Obr. 3.5 Pohled shora na hrtan pořízený s využitím laryngoskopie 
[26] 
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 Chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) je spodní částí spojena s průdušnicí (tra-
cheou). Vzadu nahoře má dvě kloubní plochy, na něž navazují chrupavky hlasivkové [1]. Chru-
pavka prstencová má důležitou funkci během polykání při uzavírání hrtanu, neboť slouží jako 
hrtanová příklopka (epiglottis) [3].  

 Chrupavky hlasivkové (cartilagines arytenoidea), které jsou částečně pohyblivé, se na-
cházejí vzadu na rozšířené části chrupavky prstencové. Je tedy možné jejich natáčení, změna 
sklonu nebo vzájemné přiblížení. Kloubní spojení s chrupavkou prstencovou je spolu se způso-
bem svalového a nervového ovládání velmi komplikované [3].  

 Jazylka (os hyoideum) je na uvedeném obrázku jediná kost a často nebývá uvažována 
přímou součástí hrtanu [1]. Podílí se však nejvíce na funkci hlasivek [3]. Upíná se na ni velké 
množství zevních hrtanových svalů umožňující zavěšení a pohyby hrtanu [1].     

 

3.3.2 Svalstvo hrtanu 

Svalstvo hrtanu se dělí na vnější a vnitřní [1]. Je příčně pruhované, což znamená, že se ve 
většině případů upíná na kost [4]. Vnější svalstvo spojuje hrtan s ostatními strukturami, zejména 
s jazylkou (os hyoideum) a hrudní kostí (sternum). Vnitřní svalstvo vzájemně spojuje chru-
pavky hrtanu a je rozhodující pro fonační funkci [1]. 

Obr. 3.6 Kostra hrtanu [1] 
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 Vnitřní svaly se dělí na adduktory a abduktory. Adduktory slouží k uzavírání hlasové 
štěrbiny, abduktory k jejímu otevírání [1]. Vnitřní svalstvo je znázorněno na obrázcích 3.7  
a 3.8, kde je možné vidět i hlasový vaz, který je součástí hlasivek [1]. 

 Sval hlasivkový (musculus thyroarytenoideus) je párový sval pnoucí se od chrupavky 
štítné k chrupavce hlasivkové. Anatomicky bývá rozdělován do dvou svazků. První svazek 
představující jeho vnitřní část sousedí s hlasovým vazem, který představuje vnější část. Ta je 
umístěna dále od okraje hlasivky. Hlasivkový sval hraje důležitou roli při ladění výšky tónu 
hlasivek a při nastavování hlasových rejstříků [1].  

 Vnější napínač (musculus cricothyroideus) je stejně jako předchozí párový sval mající 
dva svazky. První svazek tvoří přímá část (pars recta) a druhý šikmá část (pars obliqua). Oba 
tyto svazky jsou jednou stranou upnuty na přední část chrupavky prstencové, druhou stranou 
k chrupavce štítné. Tyto chrupavky vykonají rotační pochyb. Vnější napínač primárně řídí frek-
venci hlasivek a jeho kontrakcí dochází k jejich napínání a prodlužování hlasivek [1]. 

 Musculus cricoarytenoideus lateralis  je párový sval spojující horní okraj chrupavky prs-
tencové a svalový výběžek chrupavky hlasivkové. Jedná se o adduktor, který svou kontrakcí 
otáčí hlasivkovou chrupavku takovým způsobem, že hlasivkový výběžek (processus vocalis), 
na kterém jsou upnuty hlasivky, se posouvá do středu, čímž tlačí hlasivky k sobě a uzavírá 
hlasovou štěrbinu [1].   

 Musculus cricoarytenoideus posterior patří opět mezi svaly párové a je upevněn mezi 
chrupavkou hlasivkovou a zadní stranou chrupavky prstencové [3]. Tento sval je primární 
abduktor hlasivek mající opozitní funkci vůči svalu předešlému [1]. 

   Musculus arytenoideus spojuje chrupavky hlasivkové. Je rozdělen na musculus aryte-
noideus transversus, což je nepárový sval a musculus arytenoideus obliquus, párový sval. Kon-
trakcí těchto dvou svalů dochází k vzájemnému přiblížení hlasivkových chrupavek a uzavření 
chrupavčité části glottis, štěrbiny mezi nimi. Tímto uzavřením dojde k zamezení úniku vzduchu 
z plic mimo blanitou část glottis, vibrační část hlasivek [1].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Vnitřní svalstvo hrtanu [33] 
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3.4 Anatomie hlasivek 

Na obrázku 3.9 je zobrazen koronální řez (tzn. rovina řezu je rovnoběžná s čelem) hrtanem 
znázorňující ohraničení hrtanových prostor mezi průdušnicí a hrtanovou příklopkou. Hlasivky 
se nacházejí v nejužším místě hrtanu mezi chrupavkou štítnou a chrupavkami hlasivkovými. 
Nad hlasivkami se nachází výchlipek hrtanový (ventriculus laryngis), který je odděluje od ven-
trikulárních řas. Tyto řasy se někdy nazývají též nepravé vazy hlasové. Nad ventrikulárními 
řasami je tzv. kvadrangulární membrána a aryepiglotické řasy. Ty se s pomocí aryepiglotického 
svalu podílejí na uzavírání hrtanového prostoru během přiklápění hrtanové příklopky [1].   

 Morfologii hlasivek znázorňuje obrázek 3.10. Hlasivky jsou složeny z pěti tkáňových 
vrstev, kdy každá vrstva má jiné elastické vlastnosti. Tyto vrstvy však v závislosti na popiso-
vané fyziologické funkci hlasivek bývají slučovány do skupin, čímž se uvažují pouze dvě nebo 
tři vrstvy hlasivek [1]. Povrch hlasivek tvoří vrstevnatý šupinový epitel mající tloušťku v roz-
mezí 0,05-0,1 mm, který obklopuje měkkou tkáň, jež se svými vlastnostmi podobá tekutině. 
Pro snadnější představu bývá přirovnáván ke gumovému balónku naplněnému vodou [1]. Mezi 
epitelem a hlasivkovým svalem je uložen nesvalový vrstevnatý systém zvaný lamina propria, 
který se dělí na tři vrstvy; povrchovou, střední a hloubkovou [1]. 

 Povrchová vrstva má tloušťku 0,5 mm a tvoří ji neorganizovaně uspořádaná elastinová 
vlákna obklopena tkáňovou tekutinou. Tato vlákna jsou poddajná a svými elastickými vlast-
nostmi bývají přirovnávána k vláknům gumovým [1]. Střední vrstvu tvoří rovněž zejména elas-
tinová vlákna, která jsou však uspořádána a orientována v podélném směru. Ve vrstvě se též 
nachází malé množství kolagenních vláken. Kolagenní vlákna primárně tvoří třetí, hloubkovou 
vrstvu, kde jsou také orientována v podélném směru. Tato vlákna jsou na rozdíl od vláken elas-
tinových téměř nepoddajná a svými vlastnostmi se podobají vláknům bavlny. Střední a hloub-
ková vrstva mají společně tloušťku 1-2 mm [1]. Uvnitř hlasivek se nachází hlasivkový sval 
mající tloušťku 7-8 mm. Kontrakcí tohoto svalu dojde ke zkrácení hlasivek a zvětšení jejich 
šířky. Uvedené tloušťky jednotlivých vrstev se v literatuře mohou lišit, což dokazuje odlišnost 
každého jedince, jehož hlasivky byly podrobeny experimentům [5].  

Obr. 3.8 Svalstvo hrtanu [27] 
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3.4.1 Kmity hlasivek 

Frekvence kmitů hlasivek se u mužů pohybuje v rozmezí 70-500 Hz a u žen v rozmezí 140-
1000 Hz. Jedná se o frekvence, které nejsou rozlišitelné lidským okem. Jejich pozorování bylo 
možné uskutečnit až koncem 19. století s použitím stroboskopu [1]. Tvar hlasivek se během 
periody kmitu výrazně mění [3]. Jejich tvar v jednotlivých fázích vibračního cyklu je uveden 
na obr. 3.11. Vlevo je znázorněn průřez středem hlasivek, vpravo je ilustrace laryngoskopic-
kých snímků shora při stroboskopii [1].  

 Z obrázku je zřejmé, že nejprve dochází k oddělení spodní části hlasivek (1), následně 
horní části (2) [1]. Po vzájemném oddělení proniká do supraglotického traktu vzdušný tlak, při 
čemž velikost hlasivkové štěrbiny dosáhne svého maxima (3) [3]. Při poklesu vzdušného tlaku 
se hlasivky začínají smršťovat zpět směrem k sobě [3]. Nejprve dojde k přiblížení spodní části, 
přičemž horní část setrvává v rozevírání (4). V této fázi lze spodní část hlasivek laryngosko-
picky pozorovat [1]. Dále je znázorněno uzavírání hlasivek (5÷8). Spodní část se uzavírá jako 
první (7), následuje horní část glottis (8). Stav (9) je identický s (1) a nastává další cyklus ote-
vírání hlasivek [1], [4]. Celková trajektorie pohybu hlasivek je přibližně eliptická, slizniční po-
vrch hlasivek však vlivem interakce se vzdušným proudem vykonává ještě vlnitý pohyb, obr. 
3.12 [1]. 

Obr. 3.9 Koronální řez hrtanem [33] 

Obr. 3.10 Morfologie hlasivek [33] 
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3.4.2 Vibrační módy hlasivek 

Každý vibrační pohyb lze z fyzikálního hlediska ana-
lyzovat pomocí tzv. vibračních módů (vlastních tvarů) 
[1]. Vybrané vlastní tvary kmitů hlasivek jsou uve-
deny na obr. 3.13. Pro zjednodušení je zde model 
hmoty hlasivek rozdělen v podélném směru do pod-
dajných kvádrů a modely hlasivek vykresleny tako-
vým způsobem, kdy jsou deformační pohyby možné 
pouze v horizontálním směru [1].  

 Modely jsou označeny dvěma čísly, kdy první 
značí počet půlvln stojatého vlnění ve směru podél 
délky hlasivek a druhé podél tloušťky hlasivek [1]. 
Mezi nejvýznamnější mody hlasivek patří módy 10 
(a) a 11 (d), protože jejich kombinací lze nejefektněji 
simulovat otevírací a zavírací pohyby hlasivek dopro-
vázené fázovým zpožděním horního okraje hlasivek 
vůči spodnímu. Výrazná amplituda podélných módů 
20 (b) a 30 (c) se předpokládá u některých složitějších 
hlasivkových vibrací [1].   

3.5 Funkce vokálního traktu při fonaci 

Jak již bylo uvedeno, akustický signál (zdrojový hlas), 
vytvořený hlasivkami, se šíří rezonančními dutinami 
supraglotického traktu, kde dochází k jeho filtraci  
a transformaci [1]. Touto transformací vznikají tzv. for-
manty [4] (viz kapitola 3.5.2). Zároveň hlas získá 
barvu, která je typická pro každého jedince [1]. Rezo-
nance dýchacího traktu nejvíce souvisí s jeho tvarem, 
kdy má nejvýznamnější funkci vokální trakt [1]. Zpra-
vidla je uvažován uzavřený patrohltanový uzávěr, tzn. 
neuvažuje se rezonance v nosních dutinách [4].  

 Jak uvádí [1], při řeči má každá hláska (sou-
hláska i samohláska) své charakteristické formanty, 

Obr. 3.12 Trajektorie pohybu hlasivek [1] 

Obr. 3.11 Tvar hlasivek v jednotlivých 
fázích cyklu [1] 

Obr. 3.13 Vybrané vlastní tvary kmitů 
hlasivek [1] 
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podle kterých je akusticky rozeznatelná od jiných hlásek. V případě samohlásek (vokálů) je 
transformován pouze původní hlasivkový akustický signál, naopak u souhlásek (konsonant) se 
na výsledném zvuku mohou podílet i další akustické zdroje, např. jazyk nebo rty [1]. Z hlediska 
významnosti se tato práce zabývá pouze samohláskami, konkrétně samohláskou /a:/. Konkrétní 
nastavení vokálního traktu způsobí odlišné polohy formantů [34]. Ty jsou závislé především na 
rozměrech ústní a hrtanové dutiny, na kterých se podílejí všechny pohyblivé části traktu (jazyk, 
rty, dolní patro apod.) [4].  

 Na obr. 3.14 je znázorněny konkrétní tvary vokálního traktu při vyslovování českých 
samohlásek.  

 

 

3.5.1 Tvorba samohlásek (vokálů) 

Při vyslovování samohlásek se vokální trakt nasta-
vuje do konkrétního tvaru, kde tyto tvary vedou 
k různým rezonančním frekvencím traktu, což má za 
následek odlišnou polohu formantů [1]. Typické 
tvary vokálního traktu pro české samohlásky jsou 
zobrazeny na obr. 3.14 a 3.15. Dle [1] bylo zjištěno, 
že pro rozeznání a vnímání jednotlivých samohlásek 
jsou nejvýznamnější dva nejnižší formanty vokál-
ního traktu, které závisejí především na rozměrech 
ústní a hrtanové dutiny. Tato skutečnost byla doká-
zána pomocí experimentů, kdy byla z výsledného 
akustického signálu filtrována různá frekvenční 
pásma, čímž bylo dokázáno, že při odejmutí jednoho 
nebo druhého z prvních dvou formantových pásem, 
se ztrácí kvalita samohlásky [1].  

Obr. 3.14 Konkrétní tvary vokálního traktu při vyslovování  
českých samohlásek: a) /a:/, b) /e:/, c) /i:/, d) /o:/, e) /u:/ [8] 

Obr. 3.15 Tvary vokálního traktu pro 
české samohlásky [1] 
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3.5.2 Formanty 

Vlastní frekvence akustických módů vzduchového pro-
storu vokálního traktu se nazývají formanty a značí se F1, 
F2, F3 atd. [10]. Sled rezonančních frekvencí akustických 
dutin vokálních traktů odpovídá podélným, příčným  
i vzájemně vázaným akustickým módům. Formanty jsou 
určeny tvarem rezonančních dutin, tvarem a velikostní ot-
voru mezi rty, tvarem a polohou jazyka a stavem otevření 
hlasivek [10].   

 Polohy formantů lze přibližně určit pomocí tzv. 
ingresivní fonace, která představuje tvoření hlasu vdecho-
vým proudem při silně sevřených hlasivkách, kdy hla-
sivky kmitají neperiodicky a poskytují tak spojité spek-
trum. V tomto případě souhlasí spektrální maxima s frek-
vencemi formantů [1]. Obrázek 3.16 znázorňuje spektra 
ingresivních fonací u českých samohlásek /u:/, /o:/, /a:/, 
/e:/, /i:/. Přerušovanými čarami je znázorněna poloha prv-
ního a druhého formantu [1]. Je patrné, že u samohlásek 
/u:/, /o:/, /a:/ se první dva formanty nacházejí poměrně 
blízko sebe, ovšem při změně z uzavřené samohlásky na 
otevřenou (z /u:/ na /a:/), kdy dochází k otevírání ústní 
dutiny (viz obr. 3.15), se frekvence obou daných formantů 
zvyšují [1]. Dále je u samohlásek /a:/, /e:/ a /i:/ zřejmé 
vzdalování prvního a druhého formantu, které je způso-
beno zvětšováním hrtanové dutiny na úkor dutiny nosní. 
To nastává pohybem kořene jazyka směrem kupředu 
v posloupnosti těchto samohlásek [1]. Frekvence for-
mantů se u jednotlivých hlásek zpravidla pohybují v urči-
tých tolerancích, jak ukazuje obr. 3.17.  

 Z artikulačního hlediska první dva formanty znač-
ným způsobem závisejí na poloze jazyka a míře otevření 
ústní dutiny [1]. Na základě míry otevření ústního otvoru 
se rozeznávají samohlásky otevřené a uzavřené. Dle 
výšky posazení jazyka dále samohlásky vysoké, středové 
a nízké a na základě horizontální polohy jazyka sa-
mohlásky zadní, střední a přední [1]. Rozdělení samohlá-
sek v závislosti na poloze jazyka ilustruje tzv. Hellwagův 
trojúhelník (obr. 3.18). Artikulací hlásek se zabývá vědní 
obor fonetika [1].  

 

  

     

 

 

Obr. 3.16 Frekvenční spektra  
ingresivních fonací českých sa-
mohlásek [1] 
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3.5.3 Formanty u pěveckého hlasu 

Hlasivky dle [1] zajišťují výšku a intenzitu tónu a vytvářejí základ pro výslednou barvu. Kon-
krétní nastavení vokálního traktu pak zpřesňuje výslednou barvu, čímž z fonetického hlediska 
určuje hlásku [1]. Bylo zjištěno, že pěvecký hlas, zejména pak operní, lze s využitím forman-
tových frekvencí zesílit a zvýraznit jeho barvu. Je možné využít dva mechanismy; metodu vy-
tváření tzv. zpěváckého formantu a metodu ladění formantů [1].  

 Při srovnání barvy hlasu operního a neoperního zpěváka je znán slyšitelný rozdíl. Stu-
diem spekter bylo zjištěno, že výrazný rezonanční vrchol u operního zpěváka se pohybuje v ob-
lasti okolo 3000 Hz. Tato rezonance, typická pro školený operní zpěv, se označuje jako tzv. 
pěvecký formant [1]. K vytvoření tohoto formantu dojde ve zmíněné oblasti okolo 3000 Hz 
v důsledku sblížení formantů F3 a F4, ke kterým je přidám zvláštní formant artikulačně vytvo-
řený modifikací hrtanového prostoru nad hlasivkami. Tyto tři formanty společně vytvářejí jeden 
výrazný rezonanční vrchol [1].  

 Na obrázku 3.19 je znázorněno srovnání sumárního spektra řeči (tečkovaně) se spektrem 
operního orchestru (tlustě) a operního zpěváka (přerušovaně). Je patrné, že spektrum řeči  

Obr. 3.17 Tolerance polohy prvních a dru-
hých formantů českých samohlásek [1] 

Obr. 3.18 Hellwagův trojúhelník českých samohlásek [1] 
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a operního orchestru mají podobný průběh v oblasti okolo 500 Hz a následně monotónně kle-
sají. Pěvecký formant v oblasti 3000 Hz odliší hlas od orchestru, čímž se zlepší jeho slyšitelnost 
[1].  

     Vokální trakt a hlasivky pracují při běžné komunikaci relativně nezávisle na sobě, z če-
hož plyne, že poloha formantů není koordinována s frekvencí hlasivek [1]. Modifikací tvaru 
vokálního traktu je možné dosáhnout naladění frekvence formantu na některou z harmonických 
frekvencí zdroje, viz obr. 3.20. Díky tomu dojde na frekvenci formantu k výrazné rezonanci  
a tím k možnosti zvýšit celkovou intenzitu hlasu [1]. Tato pěvecká technika je nazývána meto-
dou ladění formantů. Jak dále uvádí [1], laděn bývá nejčastěji první formant F1, a to zejména  
u vysokých tónů. Existují však i případy ladění formantu F2.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.19 Porovnání sumárních spekter 
řeči (tečkovaně), operního orchestru 
(tlustě) a operního zpěváka (přerušovaně) 
[1] 

Obr. 3.20 Ladění formantu F1 na frek-
venci hlasivek [1] 
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4 Přehled současných výpočtových modelů lidského vokálního traktu 

Literatura [11] charakterizuje model jako subjektem účelově vytvořený reálný nebo abstraktní 
objekt, který obsahuje všechny charakteristiky primárního objektu, o který se subjekt zajímá. 
Model v tomto případě slouží jako prostředek subjektu k řešení problému [11]. Má-li být model 
použitelný a efektivní, musí realitu zjednodušovat a nesmí být složitější než entita, na které se 
problém řeší [11]. Pojem model je nutno chápat v širším vymezení jako soustavu s mnoha 
prvky, které jsou nutné k tomu, aby model a činnosti s ním realizované byly prostředkem k ře-
šení problému [11].     

 Ačkoliv se nejedná o výpočtový model vokálního traktu, považuje autor za vhodné zmí-
nit Liljencrantsův-Fantův (LF) model hlasivkového pulsu, který je od svého prvního publiko-
vání v roce 1985 hojně využíván v 1D i 3D modelování [1]. Slouží k buzení výpočtového mo-
delu vokálního traktu v místě hlasivek a svými vlastnostmi vhodně simuluje skutečné objemové 
zrychlení vzduchu proudícího mezi hlasivkami v závislosti na čase [3]. Pro popis proudění jsou 
použity matematické funkce definující jednotlivé úseky průběhu vzduchového proudu za jednu 
periodu kmitu [4]. Model využívá časovou derivaci hlasivkového pulsu, tzn. derivaci objemové 
rychlosti, čímž vzniká zdrojový hlas šířící se konečně-prvkovým modelem statického vokálního 
traktu [3], [4]. Vokální trakt zde funguje jako rezonanční dutina, ve které jsou určité frekvence 
zatlumeny a jiné, tzv. formanty, zesíleny [3]. Hlasivkový puls popisují následující čtyři para-
metry: frekvence, amplituda, exponenciální růstová konstanta sinusoidy a časová konstanta ex-
ponenciálního obnovení [12].      

4.1 Jednorozměrné modely lidského vokálního traktu 

Jednorozměrné modely vokálního traktu jsou vytvářeny na základě skutečných rozměrů a tvarů 
vokálního traktu, které jsou získány za pomoci lékařských zobrazovacích metod, jako je např. 
počítačová tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MR) [4], [9]. Snímek lidské hlavy 
z magnetické rezonance při vyslovování samohlásky /a:/ je znázorněn na obr. 4.1. Modely jsou 
vytvořeny z válcových elementů, jejichž plochy odpovídají plochám řezu trojrozměrného mo-
delu. Takový model je nazýván jednorozměrný, ačkoliv se uvažuje geometrie dvourozměrná 
(plocha průřezu se mění v závislosti na osové souřadnici) [4]. 

 Zpravidla se neuvažují dynamické změny geome-
trie, jako např. otevření úst nebo poloha jazyka, ale pouze 
statická konfigurace, která je charakteristická pro tvorbu 
jednotlivých samohlásek [4]. Šíření zvukové vlny je uvažo-
váno pouze v jednom směru – v ose traktu [4]. Řešení je 
možné provádět v časové oblasti, což je metoda vhodná pro 
přímou simulaci řeči nebo ve frekvenční oblasti, sloužící 
pro optimalizaci a hledání geometrie traktu odpovídající po-
žadovaným akustickým charakteristikám [4].  

 Jak uvádí autor [9], jednorozměrné modely mohou 
úzce replikovat chování 3D modelu vokálního traktu až do 
frekvence 3000 Hz. Při vyšších frekvencích se v 3D modelu 
vyskytují příčné módy, které v 1D modelu nejsou přítomny.  

 Následuje přehled současných jednorozměrných 
modelů vokálního traktu publikovaných v literatuře.  

Obr. 4.1 Snímek lidské hlavy  
z MR při vyslovování sa-
mohlásky /a:/ [9] 
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    Story a kol. (2000) [13] modelují vokální trakt jako válcové elementy s využitím me-
tody přenosových matic. Zabývají se dvěma technikami hlasového cvičení, které modelují jako 
umělé prodloužení vokálního traktu a škrcení na jeho konci uzavřením rtů. Pro správné pocho-
pení daných technik provádějí studii vstupní akustické impedance, která má vliv na tvarování 
hlasivkového pulsu a vibrační strukturu hlasivek. Z výsledků vyplývá, že prodloužení vokál-
ního traktu stejně jako jeho škrcení na konci zvyšuje vstupní impedanci a snižuje první vlastní 
frekvenci. Prodlužování traktu je však oproti jeho škrcení značně efektivnější.  

 V roce 2001 publikují tito autoři článek [14], ve kterém využívají stejnou metodu pro 
výpočet formantů vokálního traktu u dvou profesionálních zpěváků, kteří jsou schopni určitým 
způsobem vokální trakt naladit a tím změnit kvalitu hlasu. Hlas byl použit v následujících kva-
litách: tzv. normal, yawny a twangy (normální kvalita, kvalita podobná zívání a nosová výslov-
nost [2]). Cílem studie bylo určit způsoby, kterými lze měnit tvar vokálního traktu vedoucí ke 
změnám kvality hlasu při zachování požadované fonetické kvality. Geometrie tvaru vokálních 
traktů byla získána na základě dat z magnetické rezonance. 

     Karljalainen (2003) [15] navazuje na zobecněný Kelly-Lochbaumův model vokál-
ního traktu a aplikuje smíšené modelování na produkci a syntézu řeči. Využívá zde tři různé 
přístupy: syntézu digitálních vlnovodů, metodu konečných diferencí v časové doméně a vlnové 
digitální filtry. Dokazuje propojenost a rovnocennost těchto systémů.  

 Story (2004) publikuje práci [16], ve které se zabývá modelováním souhlásek a sa-
mohlásek, přičemž se model vokálního traktu skládá ze čtyř vrstev. První vrstvu tvoří tzv. sa-
mohláskový podklad definovaný systémem vlastních módů a funkcí neutrální oblasti získaný 
na základě dat z magnetické rezonance. Druhá vrstva se skládá ze souhláskové tvarovací funkce 
definované podél délky vokálního traktu, která může být použita pro modifikaci samohlásko-
vého podkladu. Třetí vrstva umožňuje modifikaci délky artikulačních nástrojů, jako je poloha 
rtů nebo posunutí hrtanu. Čtvrtá vrstva řídí úroveň akustické vazby vokálního traktu na trakt 
nosní. Je tedy zahrnuta proměnná délka vokálního traktu. Všechny parametry lze navíc uvažo-
vat jako statické nebo časově proměnné.  

 Stejný autor v roce 2006 publikuje článek [17], kde odvozuje iterační postup, na jehož 
základě lze nalézt modifikovanou geometrii vokálního traktu pro naladění formantů na poža-
dovanou hodnotu. Pro modifikaci počáteční geometrické konfigurace vokálního traktu se pou-
žívá kombinace součtů a rozdílů tzv. funkce akustické citlivosti, která při změně průřezu vo-
kálního traktu udává změnu formantů.   

 Takemoto a kol. (2006) [18] zkoumají akustické účinky hrtanové dutiny na rezonanci 
vokálního traktu se zaměřením na pěvecký formant. Bylo analyzováno pět japonských sa-
mohlásek získaných od dospělého muže. Výpočtový model využívá stejné citlivostní funkce 
jako Story (2006). Bylo zjištěno, že hrtanová dutina vytváří čtvrtý z formantů vokálního traktu. 

 Radolf (2010) [2] odvozuje matematický model pro řešení inverzní úlohy, který umož-
ňuje z naměřených rezonančních frekvencí ve spektru hlasu zpětně určit nastavení dutin vokál-
ního traktu. Model je aplikován na zvukovod tvořen soustavou kuželových elementů, čímž do-
chází ke spojitým změnám průřezu v závislosti na podélné souřadnici. Model rovněž pracuje 
s proměnnou délkou vokálního traktu.  

 Tentýž autor v roce 2016 uvedl článek [28], kde zavádí zjednodušený 1D model pro 
analýzu akustických efektů bočních větví vokálního traktu, tzv. piriformních dutin, které vy-
tvářejí další rezonance, ovlivňující kvalitu produkovaného hlasu. Přestože tento jednorozměrný 
model nemůže zachytit tvary vyšších frekvencí, výsledné změny způsobené bočními větvemi 
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traktu částečně odpovídají výsledkům získaných z trojrozměrných výpočtových modelů. Uve-
deným modelem byla zjištěna nová dvojice rezonancí okolo 5 kHz. První čtyři rezonanční frek-
vence ležící pod první novou rezonancí s rostoucím objemem piriformních dutin klesají.  

4.2 Trojrozměrné modely lidského vokálního traktu 

S rozvojem výpočetní techniky na počátku 21. století je možné řešit stále složitější problémy, 
mezi které bezpochyby patří trojrozměrné modelování vokálního traktu a v současnosti rozši-
řující se možnost modelování celé hlavy člověka. Analýza zvukového pole ve vokálním traktu 
nebo v okolí hlavy spolu s řešením šíření akustických vln se nejčastěji provádí metodou koneč-
ných prvků (MKP), metodou hraničních prvků (MHP) nebo méně známou metodou naladění 
vlastních frekvencí na požadované hodnoty tzv. Mode Matching Technique, volně přeloženo 
jako technikou modální shody [3]. V posledních letech se začala v této oblasti také více využí-
vat metoda Perfectly Matched Layer (PML). Stejně jako v případě jednodimenzionálních pro-
blému jsou zdrojová data získávána pomocí lékařských zobrazovacích metod (CT, MR, ultra-
zvuk). Nevýhodou trojrozměrných MKP modelů je však jejich náročnost na výpočetní kapacity, 
kdy i přes stále zlepšující se hardwarové vybavení, trvají některé výpočty v řádech dnů [3].  

 Následuje přehled současných trojrozměrných modelů vokálního traktu, případně celé 
hlavy, publikovaných v literatuře. 

 Švancara a Horáček (2006) [8] numericky pomocí MKP zkoumají vliv tonzilektomie 
(odstranění krčních mandlí) na produkci českých samohlásek. Modelují akustické prostory od-
povídající lidskému vokálnímu traktu a prostoru okolo hlavy při vyslovování českých samohlá-
sek /a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/. Akustické rezonanční vlastnosti těchto modelů jsou analyzovány 
pomocí modální a přechodové analýzy. Tvorba samohlásek je simulována v časové oblasti po-
mocí přechodové analýzy budícím signálem Liljencrantsova-Fantova modelu. Získané vý-
sledky ukazují, že tonzilektomie způsobuje posun některých formantových frekvencí k nižším 
hodnotám. Nejvýraznější posuny byly zaznamenány u 2. a 3. formantu samohlásky /o:/. Frek-
venční posuny formantů jsou tedy významně závislé na poloze a velikosti mandlí. Detail ko-
nečně-prvkového modelu vokálního traktu včetně krčních mandlí a po jejich odstranění je zná-
zorněn na obr. 4.2.  

 

 

 

Obr. 4.2 Detail konečně-prvkového modelu vokálního traktu 
pro samohlásku /i:/ a) s krčními mandlemi, b) po tonzilektomii 
[8] 
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 Hannukainen a kol. (2007) [19] se s využitím metody konečných prvků zabývají analý-
zou akustických vln v lidském vokálním traktu při vyslovování finské samohlásky /φ:/. Model 
geometrie traktu je vytvořen na základě anatomických dat získaných z magnetické rezonance. 
Výpočtový model využívá vlnovou rovnici ve třech dimenzích spolu s relevantními okrajovými 
podmínkami. Získané výsledky jsou ověřeny porovnáním s naměřenými hodnotami formantů 
od jiných autorů.   

 Vampola a kol. (2008, část I) [9] ve své studii prezentují konečně-prvkové modely lid-
ského vokálního traktu nastaveného na vyslovování českých samohlásek /a:/, /o:/, /u:/. Geome-
trie těchto modelů byla vytvořena z obrazů magnetické rezonance dospělého muže. Vysoký 
počet prvků v těchto modelech byl snížen zavedením tzv. akustických superelemetů. Autoři 
zavádějí nový algoritmus pro parametrizaci konečně-prvkových modelů, který umožňuje jejich 
modifikaci a ladění podle předepsaných akustických vlastností (formantů) vokálního traktu. 
Uvedené výpočtové modely zohledňují radiační ztráty na rtech a absorpci na stěnách vokálního 
traktu. Bylo provedeno srovnání frekvenčních modálních charakteristik trojrozměrných a jed-
norozměrných modelů vokálních traktů. Ze získaných výsledků plyne, že jednorozměrné mo-
dely mohou úzce replikovat chování trojrozměrných modelů až do frekvence 3000 Hz. Při 
vyšších frekvencích se 3D modelech vyskytují příčné módy, které se 1D modelech nevyskytují.    

 Ve druhé části předešlé publikace [20] se autoři zabývají vlivem velofaryngeální insufi-
cience (narušení funkce měkkého patra a hltanu) na fonaci samohlásek /a:/, /i:/, /u:/. Využívají 
se konečně-prvkové modely akustických prostor nosního a vokálního traktu, kde jsou akustické 
frekvenčně modální vlastnosti vyšetřovány metodou modální analýzy a numerické simulace 
akustických signálů v časové oblasti metodou přechodové analýzy. Vokální trakt je v místě 
hlasivek buzen časově závislým proudem vzduchu. V blízkosti rtů a nosu se vyhodnocují ča-
sové a frekvenční odezvy. Teoretické výsledky jsou částečně porovnány s výsledky akustických 
měření na fyzikálních modelech vytvořených metodou rapid prototyping z konečně-prvkových 
modelů a s výsledky klinických vyšetření.  

 Vampola a kol. (2011) [21] se zabývají fonací do zkumavky, což je jedna z metod hla-
sového tréninku a terapie vedoucí k příznivým účinkům na produkci hlasu. Jedná se o pilotní 
studii, při které autoři zjišťují, k jakým změnám ve vokálním traktu při této metodě dochází. 
Pomocí počítačové tomografie je zkoumán tvar ženského vokálního traktu před, během a po 
skončení fonace české samohlásky /a:/. Ze získaných snímků jsou sestaveny konečně-prvkové 
modely traktů. Během fonace a po jejím skončení bylo zjištěno stažení patrohltanového uzávěru 
a zvětšení průřezu v oblasti hltanu a dutiny ústní. Výsledky dokazují, že fonací do zkumavky 
dochází ke změnám ve vokálním traktu, které jsou přítomny i po jejím odstranění. Získané 
závěry mohou přispět ke zlepšení hlasové produkce u pacientů i hlasových profesionálů.   

 V roce 2013 Švancara a kol. [22] s využitím metody konečných prvků provádějí studii 
šíření zvuku vokálním traktem a prostorem okolo hlavy člověka během řeči. Tyto experimenty 
nejsou obecně snadno realizovatelné. Výpočtový model akustických prostor představující vo-
kální trakt nastavený na vyslovování samohlásky /a:/ a okolí hlavy byl vytvořen ze snímků 
počítačové tomografie. Rezonanční charakteristiky jsou stanoveny na základě modální a pře-
chodové analýzy. Produkci samohlásek simuluje přechodová analýza modelu buzeného LF mo-
delem hlasivkového signálu. Z výsledků numerické simulace je možné vyhodnotit přenosové 
funkce mezi referenčním a libovolným bodem v prostoru okolo hlavy. Formantové frekvence 
získané z vypočítaných spekter se shodují s výsledky modální analýzy i s frekvencemi uvádě-
nými v literatuře. Detail sítě konečných prvků modelu lidské hlavy je uveden na obr. 4.3.  
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 Arnela (2014) [24] kombinuje použití konečně-prvkového modelu, který využívá pro 
řešení vlnové rovnice pro akustický tlak s tzv. PML vrstvou (Perfectly Matched Layer), pomocí 
které zohledňuje podmínky radiačního vyzařování do volného prostoru, tzv. volného pole. To 
umožňuje simulaci šíření akustických vln vokálním traktem do prostoru před ústy. Metoda je 
následně ověřena pomocí experimentu provedeným se zjednodušenými modely vokálních 
traktů. Následně pomocí metody přenosu dvou mikrofonů počítá impedanci vokálních traktů, 
kterou využívá k analýze radiačních efektů modelů lidské hlavy při produkci samohlásek. Zá-
roveň zkoumá, jaký vliv na fonaci samohlásek má určité zjednodušení geometrie lidské hlavy 
a vokálního traktu. Provádí též dvourozměrné simulace založené na procesu ladění, které do 
značné míry umožňují dvourozměrným modelům vokálních traktů napodobit akustické vlast-
nosti trojrozměrných modelů. Výsledkem je velmi dobrá rovnováha mezi výpočetními náklady 
a kvalitou hlasu. Z výsledků dále plyne, že při vysokofrekvenční energii (nad 5 kHz) je ne-
zbytné použití realistického modelu hlavy. Zároveň se autor pomocí 2D i 3D modelů vokálních 
traktů zabývá vytvářením zvuku dvojhlásek. Model geometrie hlavy v určité fázi zjednodušení 
je znázorněn na obrázku 4.4.  

Obr. 4.3 Detail sítě konečných prvků modelu povrchu lidské hlavy (vlevo) a řez daným mode-
lem (vpravo) [22] 

Obr. 4.4 Realistická geometrie hlavy pro samohlásku /a:/; 
vlevo: originální model hlavy se všemi detaily, uprostřed: 
model se zaslepenýma očima, nosními a ušními dutinami, 
vpravo: konečný model geometrie hlavy s vloženým vokál-
ním traktem [24] 
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 Arnela a kol. (2016) [25] pomocí 3D výpočtových modelů vokálních traktů získaných 
ze snímků magnetické rezonance zjišťují vliv rtů na tvorbu samohlásek. Při modelování radi-
ačních ztrát vznikajících při vycházení zvukových vln z ústního otvoru totiž často dochází k od-
stranění rtů z modelu geometrie z důvodu ukládání vyzařovací impedance na uzavřený průřez, 
což ve srovnání s řešením vyzařování do volného pole výrazně urychluje numerický výpočet. 
Rty však mohou hrát významnou roli. Autoři tedy uvažují dvě konfigurace výstupu vokálního 
traktu: s rty a bez rtů. U obou modelů jsou analyzovány jejich akustické vlastnosti v časové 
doméně, které jsou srovnány s výsledky získanými z experimentů provedených na mechanic-
kých replikách vokálních traktů vytvořených 3D tiskem. Výsledky dokládají, že pro správné 
modelování akustických vlastností vokálního traktu, by rty měly být vždy zahrnuty nejen pro 
vyšší hodnoty frekvencí, ale také v oblasti nižších hodnot (pod 4 kHz), kde dochází k šíření 
rovinných vln. Modely vokálního traktu včetně rtů a bez rtů jdou znázorněny na obrázku 4.5 

 Finská vědecká skupina z katedry matematiky a systémové analýzy na univerzitě Aalto 
pod vedením J. Malinena v letech 2007–2017 [23] vytvořila výpočtový model Dico v.0.9 pro 
kompletní popis výroby samohlásek, který je založen na akustice vokálního traktu a přilehlých 
dutin. Model je složen ze dvou částí; generátoru impulsů a 3D akustického simulátoru a jsou 
v něm začleněny oddělené modely pro akustické, viskózní a turbulentní ztráty energie spolu se 
ztrátami do tkání. Model byl navržen tak, aby bylo snadné zavést geometrie vokálních traktů 
získaných z dat magnetické rezonance pro simulaci potenciálu akustické rychlosti. Velikost 
akustického tlaku lze získat z potenciálu akustické rychlosti. Pro zaznamenání rezonance vo-
kálního traktu v příčném módu je budící signál produkován samostatným 3D akustickým gene-
rátorem, který je vytvořen takovým způsobem, aby sloužil jako laditelný zvukový zdroj přizpů-
sobující se změnám geometrie vokálního traktu a typu fonace. Modelování s vysokým rozliše-
ním a jeho ověření vyžaduje rozsáhlé datové množiny od velkého množství subjektů v různých 
fonetických konfiguracích. Pro dosažení vysoké konzistence dat musí být vzorky řeči a data 
z magnetické rezonance pořízena současně v prostředí místnosti magnetické rezonance. Expe-
rimentální systém je vysoce automatizovaný a propojený s přístrojem magnetické rezonance 
Siemens Avanto 1.5T. Schéma výpočtového modelu Dico v.0.9 je uvedeno na obrázku 4.6. 

Obr. 4.5 Modely vokálního traktu pro samohlásky /a:/, /i:/, /u:/, 
včetně rtů (nahoře), bez rtů (dole) [25] 
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 Dále tato skupina pomocí vlastního softwaru zpracovává snímky z MR, ze kterých vy-
tváří povrchové modely vokálních traktů použitelné pro tvorbu konečně-prvkové sítě nebo tisk 
pomocí 3D tiskárny. Takto fyzicky vytvořené modely lze využít v oblasti ústní a maxilofaciální 
chirurgie. Tyto modely také v případě buzení v místě hlasivek vydávají zvuk samohlásky, pro 
jakou jsou geometricky nastaveny. Vytisknuté 3D modely vokálních traktů jsou znázorněny na 
obrázku 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Schéma výpočtového modelu Dico v.0.9 [23] 

Obr. 4.7 3D tisk modelů vokálního traktu při 
fonaci finských samohlásek [23] 
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5 Matematický popis akustických charakteristik  

Výpočtové modelování bylo v předložené práci řešeno pomocí komerčního programu ANSYS, 
který je založen na metodě konečných prvků [7]. Jako modelový objekt k řešení daného pro-
blému v něm slouží matematická teorie. Před samotnou tvorbou numerického modelu šíření 
hlasu lidským vokálním traktem od hlasivek do prostoru okolo hlavy je tedy vhodné uvést zá-
kladní vztahy pro výpočet akustických charakteristik a popsat využívané analýzy. Připomeňme 
též vybrané pojmy z akustiky.  

5.1 Základní pojmy z akustiky 

Autor práce [2] zmiňuje následující pojmy: 

Zvuková vlna je podélné vlnění plynného nebo kapalného prostředí v oboru slyšitelných frek-
vencí (16 Hz – 16 kHz). Vlna se šíří prostředím, jehož částice uspořádaně kmitají kolem rov-
novážné polohy ve směru šíření vlny. Dochází tak k periodickému zhuštění a zředění prostředí 
a ke změnám tlaku.  

Akustický tlak je změna tlaku vůči tlaku okolního prostředí (atmosférickému tlaku). Tato změna 
je způsobena šířením zvukové vlny. Jedná se o skalární veličinu.  

Akustická rychlost je rychlost kmitání částic prostředí vlivem šíření zvukové vlny. Jedná se  
o vektorovou veličinu.  

Rychlost šíření zvuku je taková rychlost, jakou se šíří rozruch určitým prostředím. V lineární 
akustice, ve které se předpokládají malé změny tlaku, se jedná o konstantní veličinu danou 
pouze fyzikálním stavem prostředí.  

Vlnová délka určuje vzdálenost mezi nejbližšími vlnoplochami se stejnými akustickými stavy 
kmitajících částic. Jedná se o vzdálenost, kterou urazí akustická vlna během jednoho kmitu.  

5.2 Vlnová rovnice šíření akustických tlakových vln 

Šíření akustických tlakových vln pro tlakové výkyvy (fluktuace kolem statického tlaku) je dána 
parciální diferenciální rovnicí druhého řádu ve tvaru: 

 
𝜕"𝑝
𝜕𝑡"

− 𝑐'"
𝜕"𝑝
𝜕𝑥"

+
𝜕"𝑝
𝜕𝑦"

+
𝜕"𝑝
𝜕𝑧"

= 0, (5.1) 

 
kde p(x, y, z, t) je akustický tlak, c0 je rychlost šíření zvuku v daném prostředí, t je čas [30]. 
Předpoklady vlnové rovnice jsou: stlačitelnost tekutiny (hustota se mění se změnou tlaku), te-
kutina je neviskózní (nedochází ke ztrátám třením), tekutina je v klidu (nemá žádnou střední 
rychlost proudění), střední hodnota hustoty a tlaku je stejná ve všech místech tekutiny [30].  

 Diskretizací dané rovnice pomocí metody konečných prvků získáme maticový vztah pro 
numerické řešení šíření akustických tlakových vln ve tvaru:  

 𝑀𝑃 + 𝐵𝑃 + 𝐾𝑃	 = 𝑓, (5.2) 
   

kde M je akustická matice hmotnosti, B akustická matice tlumení, K akustická matice tuhosti, 
P je tlakový vektor v uzlech a f vektor akustických sil v uzlech sítě [6]. 
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5.3 Modální analýza 

Modální analýza se využívá k určování vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů. Její řešení 
vychází z pohybové rovnice pro netlumené systémy bez uvažování budících sil. Pohybovou 
rovnici lze v maticovém tvaru vyjádřit jako: 

 𝑀𝑃 + 𝐾𝑃	 = 0. (5.3) 
 
Pro předpoklad harmonického průběhu kmitů lze řešení zapsat jako: 

 𝑝 = 𝜑7 cos(𝜔7𝑡), (5.4) 
 
kde φi je i-tý vlastní vektor představující tvar i-té vlastní frekvence, ωi [rad/s] je i-tá vlastní 
úhlová frekvence a t je čas [6]. Dosazení do pohybové rovnice dostaneme dle [6]: 

 −𝜔7"𝑀 + 𝐾 𝜑7 = 0. (5.5) 
 
Pro netriviální řešení musí být splněno [6]:  

 𝑑𝑒𝑡(𝐾 − 𝜔"𝑀) = 0. (5.6) 
 
Tento zobecněný problém vlastních hodnot je následně v programu ANSYS řešen pomocí 
Block-Lanczosovy metody [7]. 

5.4 Harmonická analýza 

Při řešení harmonické analýzy má buzení harmonický průběh (pravá strana rovnice je nenulová) 
[3]. Obecná pohybová rovnice je dle [7] shodná s rovnicí (5.2). Ve struktuře kmitají všechny 
uzly se stejnou frekvencí. Přítomnost akustické matice tlumení B však může mít za následek 
jejich vzájemné fázové posuvy [3]. Proto je tlakový vektor v uzlech definován následovně:   

 𝑝 = 𝑝@AB𝑒7C 𝑒7DE. (5.7) 
 
Jak dále uvádí [3], je také možné tento vztah přepsat jako: 

 𝑝 = 𝑝F + 𝑖	𝑝" 𝑒7DE. (5.8) 
 
V těchto rovnicích představuje pmax amplitudu akustického tlaku, p1 reálnou část akustického 
talku, p2 imaginární část akustického tlaku, i je imaginární jednotka komplexního čísla 
𝑖 = −1 ,  Ω [rad/s] vlastní úhlová frekvence akustické budící síly, Φ [rad] fázový posun  

a t [s] čas [3]. Vektor akustických sil lze dle [3] a [7] analogicky vyjádřit jako: 

 𝑓 = 𝑓@AB𝑒7I 𝑒7DE, (5.9) 
 

 𝑓 = 𝑓@AB cos𝛹 + 𝑖	sin𝛹 𝑒7DE, (5.10) 
 

 𝑓 = 𝑓F + 𝑖	𝑓" 𝑒7DE, (5.11) 
 
kde fmax je amplituda akustických sil a ψ [rad] fázový posun vektoru akustické síly.  
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Vztah 𝑓F = 𝑓@AB cos𝛹  představuje reálnou složku vektoru akustické síly, vztah 
𝑓F = 𝑓@AB sin𝛹  imaginární složku vektoru akustické síly. Rovnici (5.2) lze za pomoci vztahů 
(5.9) – (5.11) zapsat ve tvaru: 

 −Ω"𝑀 + i	Ω𝐵 + 𝐾 𝑝F + 𝑖	𝑝" 𝑒7NE = 𝑓F + 𝑖 ∙ 𝑓" 𝑒7NE. (5.12) 
 
Zkrácením časové závislosti 𝑒7NE, která je přítomna na obou stranách rovnice (5.12), lze dle [7] 
získat výsledný vztah pohybové rovnice harmonického buzení jako: 

 −Ω"𝑀 + i	Ω𝐵 + 𝐾 𝑝F + 𝑖	𝑝" = 𝑓F + 𝑖 ∙ 𝑓" . (5.13) 
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6 Model geometrie vokálního traktu a povrchu hlavy člověka 

Model geometrie vokálního traktu a povrchu lidské hlavy, který byl použit ve výpočtovém mo-
delu, byl vytvořen v rámci Fondu vědy Ing. Petrem Hájkem z Ústavu mechaniky těles, mecha-
troniky a biomechaniky. Geometrie lidské hlavy včetně vokálního traktu byla získána z dat 
magnetické rezonance (MR) ve formátu DICOM, obrázek 6.1. Vokální trakt byl při snímání 
MR nastaven na fonaci české samohlásky /a:/. Pomocí programu Medical 3D Image Modeling 
sloužícího k segmentaci byla tato data konvertována do formátu STL, obrázek 6.2, čímž byl 
získán STL model lidské hlavy a vokálního traktu [29]. 

 

 Získané STL modely byly sestaveny dohromady. V programu Catia byly z STL modelů 
vytvořeny plochy, které byly ve formátu IGES přeneseny do programu SolidWorks, ve kterém 
byl vytvořen objem. Vybráním vnitřní části objemu hlavy vznikla skořepina, obr. 6.3. Následně 
byla skořepina převedena zpět do univerzálního formátu STL. Finální úpravy, jako např. vy-
hlazení a úprava detailů, zaslepení nosních a ušních dutin, byly provedeny v programu GOM 
Inspect [29]. Výsledný model geometrie lidské hlavy s vokálním traktem je znázorněn na ob-
rázku 6.4.  

   

Obr. 6.1 Data z MR ve formátu DICOM, zleva: pohled zboku, zepředu, řez v transverzální 
rovině [29] 

Obr. 6.2 Segmentace lebky (vlevo) a vokálního traktu (vpravo) [29] 
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 V rámci Fondu vědy byl z uvedeného modelu geometrie vyroben rovněž fyzický model 
lidské hlavy s vokálním traktem. Vzorek byl vytvořen pomocí 3D tisku z ABS plastu a při 
výrobě rozdělen na tři části, které byly slepeny. Na vzorek ve spodní části navazuje zařízení pro 
buzení modelu. Celá sestava slouží k provádění experimentálních měření [29]. Na obr. 6.5 je 
znázorněn hotový vzorek hlavy, na obr. 6.6 pak kompletní sestava včetně budícího zařízení.  

 

 

 

Obr. 6.3 Model geometrie – skořepina, řezy v různých úrovních [29] 

Obr. 6.4 Výsledný model geometrie lidské hlavy s vokálním traktem [29] 
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 Pro potřeby výpočtového modelu byla v programu Catia dále vytvořena koule o polo-
měru 300 mm, která bude představovat ohraničený akustický prostor (volné pole) okolo modelu 
geometrie hlavy. Do tohoto prostoru se budou šířit akustické vlny. Pro správnou simulaci vol-
ného pole budou na povrchu koule použity tzv. nekonečné prvky. Na modelu geometrie hlavy 
s vokálním traktem obklopené koulí byla následně vytvořena síť konečných prvků, které se 
věnuje kapitola 6.3. Před vytvořením této sítě však bylo nutné ověřit, zda je velikost koule 
dostačující, jelikož přiblížením vrstvy s nekonečnými prvky ke zdroji akustického signálu může 
dojít k výraznému ovlivnění výsledných akustických vln.  

 

 

 Obr. 6.5 Vytvořený fyzický model lidské hlavy [29] 

Obr. 6.6 Kompletní sestava [29] 
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6.1 Teorie zvukového pole 

Jak bylo uvedeno, přiblížením vrstvy s nekonečnými prvky ke zdroji akustického signálu může 
dojít ke zkreslení výsledných akustických vln. Doporučený poloměr koule ohraničující bodový 
zdroj je dle [31] dán vztahem:  

 𝑅 = 0,2	𝜆, (6.1) 
přičemž vlnová délka 𝜆 je dána jako: 

 𝜆 =
𝑐'
𝑓ST@

,	 (6.2) 

 
kde 𝑐' je rychlost zvuku a 𝑓ST@ je nejnižší uvažovaná frekvence akustických vln. Dle [22] je 
rychlost šíření zvuku ve vzduchu vydechovaného z plic při tělesné teplotě 36 °C přibližně  
353 m×s-1. Z důvodů velikosti modelu a tím následného celkového počtu prvků, byl s ohledem 
na dostupné počítačové vybavení zvolen poloměr koule R = 0,3 m, čemuž odpovídá nejnižší 
frekvence: 

 𝜆 =
𝑅
0,2

=
0,3	m
0,2

= 1,5	m,	 (6.3) 

 

 𝑓ST@ =
𝑐'
𝜆
=
353	m∙s-1

1,5	m
= 235,33	Hz. (6.4) 

 
 Výpočtový model tedy splňuje doporučení dané vztahem (6.1) od frekvence 235,3 Hz. 
Ale z důvodů výpočetní náročnosti většího modelu nebylo možno v rámci diplomové práce 
použít větší poloměr. Ve výsledném modelu je také hlava posunuta k jedné straně koule, takže 
před ústy je k nekonečným prvkům vzdálenost cca 0,35 m. Také pro harmonické buzení s jed-
nou jedinou frekvencí vlnění, lze očekávat při nižších frekvencích jen malé odchylky. Proto je 
nutné zjistit, v jakých místech může dojít ke zkreslení získaných výsledků.  

 Obrázek 6.7 schematicky znázorňuje průběh hladiny akustického tlaku v závislosti na 
vzdálenosti od bodového zdroje akustických vln. Z něj jasně vyplývá, že v blízkém poli klesá 
hladina akustického tlaku s rostoucí vzdáleností nelineárně. Stejně je tomu i v odraženém poli, 
kde se akustické vlny odrážejí od překážky zpět ke zdroji. Mezi blízkým a odraženým polem je 
pole volné. Zde je průběh hladiny akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti lineární. S dvoj-
násobnou vzdáleností zde klesá hladina 
akustického tlaku o 6 dB [30].  

 V případě výpočtového modelu, 
který je předmětem této práce se za blízké 
pole bude považovat oblast v těsné vzdále-
nosti před ústy. Toto blízké pole chceme 
v práci modelovat a analyzovat.   

 

 

 

 

Obr. 6.7 Znázornění průběhu hladiny akustického 
tlaku v závislosti na vzdálenosti od akustického 
zdroje [30] 
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6.2 Typy použitých konečných prvků 

Cílem výpočtového modelu je simulace šíření akustických vln ze supraglotického traktu do 
volného prostoru okolo hlavy člověka. Tento prostor má charakter volného akustické pole  
a nedochází v něm k odrážení vln zpět ke zdroji vlnění. Vlny se šíří dál do nekonečného prostoru 
[4]. Tato okrajová podmínka je realizována pomocí tzv. nekonečných akustických prvků 
FLUID 130, kterými je tvořen povrch obklopující koule. Vzduchový objem je tvořen akustic-
kými prvky FLUID 30. 

6.2.1 Akustický prvek FLUID 30 

Prvek FLUID 30 se používá pro modelování tekutého média (kapalina, plyn) a jeho rozhraní 
s pevnou látkou nebo jiným tekutým médiem. Mezi jeho typické aplikace patří šíření zvuko-
vých vln nebo dynamika ponořených struktur. Rovnice pro řešení akustiky vyhází ze vztahů 
mezi akustickým tlakem a pohybem struktury na rozhraní. Jedná se o trojrozměrný, osmiuzlový 
prvek se čtyřmi stupni volnosti na uzel, kterými jsou posuvy v osách x, y, z a tlak. Posuvy jsou 
však možné pouze v uzlech, které jsou na rozhraní se strukturou [7].  

 Prvek umožňuje zahrnout tlumení zvukpohlcujícího materiálu na jeho hranici. Je možné 
ho využít spolu s dalšími trojrozměrnými konstrukčními prvky pro řešení nesymetrické úlohy 
nebo tlumené modální, harmonické nebo přechodové analýzy [7].  

 Prvek je definován osmi uzly, refe-
renčním tlakem a izotropními materiálovými 
parametry. Referenční tlak (PREF) se pou-
žívá pro výpočet hladiny akustického tlaku 
(výchozí hodnota 20 ∙ 10[\Nm-2) [7]. Rych-
lost šíření zvuku v tekutině (SONC) může 
být zadávána jako funkce tlaku, teploty, hus-
toty a součinitele teplotní roztažnosti [4]. 
Další vstupní charakteristikou je hustota ka-
paliny (DENS). Disipace není vzhledem 
k nízké viskozitě tekutiny uvažována. Je však 
uvažována absorpce zvuku na rozhraní struk-
tur. Experimentálně naměřené mezní hod-
noty pohltivosti na hranici zvukopohltivého materiálu mohou být zadány jako materiálová cha-
rakteristika [7]. Geometrie, souřadný systém a pozice uzlů prvku jsou schematicky uvedeny na 
obrázku 6.8.  

6.2.2 Akustický prvek FLUID 130 

Akustický element FLUID 130 byl vyvinut jako doplněk k prvku FLUID 30. Je určen k použití 
jako obálka modelu vytvořeného právě z elementů FLUID 30. Simuluje absorpční účinky te-
kuté látky rozšiřující se prakticky do nekonečna za hranici tvořenou konečnými prvky FLUID 
30. Vytváří tedy pohltivou okrajovou vrstvu, která zaručí, že výstupní akustická vlna dosahující 
hranice modelu bude absorbována s minimálním odrazem zpět do tekutiny. Jedná se o rovinný 
prvek, který může být použit k modelování hranice trojrozměrného modelu. Má čtyři uzly  
a jeden tlakový stupeň volnosti na uzel. Prvek FLUID 130 může být použit pro harmonické  
i přechodové analýzy. Typickými aplikacemi je konstrukční akustika, regulace hluku, akustika 
pod vodou apod. Může být však aplikován pouze na povrch elipsoidu (popř. koule, která je jeho 
zvláštní variantou) [7].   

Obr. 6.8 Schematické znázornění prvku 
FLUID 30 [7] 



 
 

41 

 Prvek je definován jediným materiálovým parametrem, rychlostí zvuku (SONC) [7], 
která může být stejně jako u prvku FLUID 30 funkcí tlaku, teploty, hustoty a součinitele teplotní 
roztažnosti [4]. Dále je definován čtyřmi uzly (I, J, K, L), poloměrem (RAD) a souřadnicemi 
středu elipsoidu [7]. Geometrie, pozice uzlů a souřadný systém tohoto prvku jsou zobrazeny na 
obrázku 6.9.  

6.3 Tvorba sítě konečných prvků 

Vytvořený model geometrie lidské 
hlavy a vokálního traktu byl ve for-
mátu STL importován do programu 
ICEM CFD. Tento program je sou-
částí výpočtového programu ANSYS 
a slouží výhradně k tvorbě konečně-
prvkové sítě na složitějších modelech 
geometrie. Spolu s modelem lidské 
hlavy byla do programu importována 
ve stejném formátu i zmíněná koule  
o poloměru 300 mm, která bude tvořit 
ohraničený akustický prostor okolo 
hlavy. Následně byly oba modely ge-
ometrie vzájemně uspořádány tako-
vým způsobem, aby hlava byla verti-
kálně vprostřed koule, a horizontálně 
bylo mezi okrajem koule a geometrií 
úst dosaženo co nejvíce volného 
místa, viz obr. 6.10. Lokální souřad-
nicový systém byl umístěn do středu 
geometrie hlavy. 

  

  

Obr. 6.9 Schematické znázornění prvku 
FLUID 130 [7] 

Obr. 6.10 Model geometrie hlavy s vokálním traktem 
uspořádán s koulí, která jej obklopuje a tvoří ohrani-
čený akustický prostor, ICEM CFD 
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 Následně již bylo možné přejít k tvorbě samotné konečně-prvkové sítě. Nejprve bylo 
nutné definovat geometrii, která bude tvořena nekonečnými elementy a bude představovat tzv. 
volné pole, do kterého se budou šířit akustické vlny. K tomuto účelu slouží funkce Body, po-
mocí které se vybere prostor mezi povrchem hlavy a povrchem koule. Minimální velikost pou-
žitých prvků se odvíjí od podmínky, která stanovuje nutný počet prvků pro korektní popis jedné 
vlnové délky pro maximální vyhodnocovanou frekvenci. Nutný počet prvků pro popis jedné 
vlnové délky je, dle této podmínky, 6 ÷ 8 [20]. Maximální velikost prvku se pak stanoví z ná-
sledujícího vztahu [20]: 

 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡_𝑝𝑟𝑣𝑘𝑢@AB =
𝜆@7f
6 ÷ 8

, (6.5) 

 

kde lmin je minimální vlnová délka, pro kterou dle [20] platí vztah: 

 𝜆@7f =
𝑐'
𝑓@AB

, (6.6) 

 
kde 𝑐' je rychlost zvuku v daném prostředí a 𝑓@AB maximální počítaná frekvence. Dle [22] je 
rychlost šíření zvuku ve vzduchu vydechovaného z plic při tělesné teplotě 36 °C přibližně  
353 m∙s-1. Řešený frekvenční rozsah bude na intervalu 0;	10	000  Hz. Nyní lze do předešlých 
rovnic dosadit, získáme: 

 𝜆@7f =
𝑐'
𝑓@AB

=
353	m∙s-1

10000	Hz
= 0,0353	m, (6.7) 

 

 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡_𝑝𝑟𝑣𝑘𝑢@AB =
𝜆@7f
6 ÷ 8

=
0,0353	m
6 ÷ 8

= 0,00588	 ÷ 0,00441	m. (6.8) 

 
 Doporučená velikost prvku je tedy 5,88 ÷ 4,41 mm. Výchozí globální velikost použitých 
prvků byla s ohledem na celkový počet prvků a výpočetní náročnost nastavena na 8 mm. Na 
modelu geometrie hlavy a vokálního traktu byla stanovena minimální velikost prvku 3 mm. 
Dále bylo na celkovém modelu geometrie nastaveno lokální zjemnění sítě pomocí parametru 
Refinement, který byl nastaven na hodnotu 3. To znamená, že velikost prvku je možné lokálně 
zjemnit až na 1/8 výchozí velikosti prvku [7].  

 Podle [1] jsou pro srozumitelnost řeči podstatné především první tři formanty. První tři 
formanty českých samohlásek se dle obrázku 3.16 [1] nacházejí pod hodnotou frekvence 3 500 
Hz. U samohlásky /a:/, na jejíž vyslovování je nastaven vokální trakt v řešeném výpočtovém 
modelu, se pak dané formanty nacházejí pod hodnotou frekvence 3 000 Hz.  

 Globální velikost prvku tedy nesplňuje uvedenou podmínku pro celý frekvenční inter-
val, na kterém je úloha řešena. Zpětným dosazením velikosti prvku 8 mm do rovnic (6.8)  
a (6.7) zjistíme, že tato velikost vyhovuje frekvenčnímu rozsahu do 5 515 Hz. Z důvodu členi-
tosti povrchu a krátké vzdálenosti od místa buzení však hraje významnou roli při řešení šíření 
akustických vln daným prostorem velikost prvků nastavená na povrchu geometrie vokálního 
traktu, hlavy a jejím blízkém okolí. Ta uvedenou podmínku splňuje.  

 Dle výše uvedených faktů lze případné zkreslení výsledků očekávat pouze v oblasti vol-
ného pole (kde zůstává globální velikost prvků) při vysokých frekvencích (nad 5 515 Hz), ve 
kterých se již nenacházejí formanty podstatné pro srozumitelnost řeči.   
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 Ačkoliv by pro samotné řešení byla vhodná mapovaná síť, její vytvoření by na daném 
modelu geometrie bylo velice komplikované. Z tohoto důvodu byla zvolena volná tetraedrická 
síť (tvořena obecnými čtyřstěny). Pro snížení počtu prvků byla na geometrii tvořící volné pole 
využita funkce Hexa-core, která umožní vytvořit síť s hexaedrickým jádrem, kdy je smazána 
existující tetraedrická síť a na vnitřním objemu vytvořena síť hexaedrická (tvořena kvádry), kde 
jsou hrany elementů rovnoběžné s osami daného kartézského souřadnicového systému [7].  

 Poslední úpravou sítě v programu ICEM CFD byl převod vytvořených tetraedrických 
elementů k tomu vhodných na hexaedrické. Ten byl proveden konverzí skupiny 12 tetraedronů 
na 1 hexaedron. Jedná se o automatický proces, který je primárně řízen poměrem stran nově 
vzniklého hexaedronu. Tento poměr byl nastaven na hodnotu 0,2. Použitou úpravou dojde ke 
snížení počtu prvků zhruba o polovinu, přičemž nedojde ke zmenšení velikosti prvků [7].  

 Výsledná konečně-prvková síť modelu geometrie hlavy je znázorněna na obrázku 6.11. 
Řez touto sítí a kulového ohraničujícího akustického prostoru je znázorněn na obrázku 6.12. 
Výsledná síť byla ve formátu .in exportována do programu ANSYS APDL, ve kterém byla dále 
vhodně rozdělena (viz kapitola 6.3.1). Síť se celkem skládá z 1 694 715 elementů a 498 531 
uzlů.  

  

 

 

   

 

 

Obr. 6.11 Výsledná konečně-prvková síť modelu geometrie hlavy včetně vi-
ditelného vokálního traktu (vlevo), ICEM CFD 
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6.3.1 Rozdělení sítě konečných prvků 

Výsledná síť konečných prvků byla exportována do 
programu ANSYS APDL. Zde byl nejprve model 
převeden z milimetrů na metry. Následně byl po-
vrch geometrie, pro pozdější požadavky výpočto-
vého modelu pomocí výběru uzlů, rozdělen na po-
vrch samotného vokálního traktu (obr. 6.13) a plo-
chu, kde na vokální trakt navazují hlasivky. Dále 
byla pomocí uzlů rozdělena i geometrie povrchu 
hlavy na část zahrnující kůži a část zahrnující vlasy. 
Pro obtížnost výběru byla jako část zahrnující vlasy 
vybrána pouze horní část geometrie povrchu hlavy 
a jako kůže ostatní povrch, viz obr. 6.14. Dále byly 
vybrány body ve volném poli, ve kterých budou vy-
hodnocovány získané akustické tlakové průběhy. 
Výběru těchto bodů se věnuje kapitola 6.3.2. 

 

 

Obr. 6.12 Řez výslednou konečně-prvkovou sítí modelu ge-
ometrie lidské hlavy s vokálním traktem a kulovým akus-
tickým prostorem, který ji obklopuje, ANSYS Workbench 

Obr. 6.13 Výběr geometrie povrchu vo-
kálního traktu pomocí uzlů, ANSYS 
APDL 
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6.3.2 Výběr vyhodnocovacích bodů 

Výběr bodů pro pozdější vyhodnocování akustických tlakových průběhů, frekvenčních spekter 
a hladin akustických tlaků byl z důvodu menší náročnosti oproti programu ANSYS Workbench, 
ve kterém bude výpočtový model vytvářen rovněž proveden v programu ANSYS APDL.  

 Polohu jednotlivých bodů znázorňují obrázky 6.15 – 6.24. První skupina je tvořena body 
horizontálně umístěnými před ústy a referenčním bodem v ústech. Další skupinu tvoří body 
nacházející se vertikálně (nahoře i dole), vpravo i vlevo ve vzdálenosti 40 mm před ústy. Ná-
sledují body umístěné pod úhly 15 a 30° v mediánní a transverzální rovině v úrovni úst. Poloha 
těchto bodů byla takto zvolena podle článku [36], kde bylo v těchto bodech prováděno měření. 
Další skupinou jsou body definované po kružnicích v transverzální rovině před ústy, kde kruž-
nice opisují celkový úhel 210° (tzn. 105° na každou stranu od přímého ventrálního směru). Tato 
skupina bodů bude sloužit k zobrazení průběhů výsledných hladin akustických tlaků ve směro-
vém (polárním) diagramu. Poslední skupina bodů jsou body umístěny na tváři a v její těsné 
blízkosti, kde bývá často umístěn mikrofon u zpěváků, moderátorů apod. 

 Po definování uvedených bodů byla vytvořená síť konečných prvků modelu exporto-
vána ve formátu CDB a vložena jako externí model do programu ANSYS Workbench, ve kte-
rém byl vytvořen výpočtový model.    

  

Obr. 6.14 Rozdělení geometrie po-
vrchu hlavy pomocí uzlů na část zahr-
nující vlasy (hnědě) a část zahrnující 
kůži (černě), ANSYS APDL 
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Obr. 6.15 Skupina vyhodnocovacích bodů definovaná horizontálně 
před ústy 

Obr. 6.16 Množina bodů nacházející 
se vertikálně nahoře před ústy 

Obr. 6.17 Množina bodů nacháze-
jící se vertikálně dole před ústy 

Obr. 6.18 Množina 
analyzovaných bodů 
nacházející se vlevo 
před ústy (při pohledu 
zepředu) 

Obr. 6.19 Množina 
analyzovaných bodů 
nacházející se vpravo 
před ústy (při pohledu 
zepředu) 
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Obr. 6.20 Množina bodů nacházející se 
pod úhly 15 a 30° od úst v mediánní ro-
vině 

Obr. 6.21 Množina bodů nacházející se 
pod úhly 15 a 30° v transverzální rovině 
v úrovni úst 

Obr. 6.22 Množina bodů definovaných po 
kružnicích v transverzální rovině před ústy 

Obr. 6.23 Množina bodů defino-
vaných po kružnicích v transver-
zální rovině před ústy 
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Obr. 6.24 Množina bodů nacházející se na 
tváři a v její těsné blízkosti 
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7 Výpočtový model šíření hlasu okolo hlavy člověka 

Samotná realizace výpočtového modelu využívající metodu konečných prvků byla provedena 
v programu ANSYS Workbench, do kterého byla vytvořená konečně-prvková síť modelu im-
portována jako externí model ve formátu CDB (obr. 7.1). Byla provedena modální a harmo-
nická analýza, při které byla část vokálního traktu navazující na hlasivky buzena harmonickým 
signálem ve formě normálové rychlosti. Podrobnému nastavení analýzy a okrajovým podmín-
kám se věnuje podkapitola 7.1. 

 

 

 

7.1 Okrajové podmínky a nastavení analýzy 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.3, analýza byla provedena pro frekvenční rozsah 	
0; 	10	000  Hz. Frekvenční krok činil 25 Hz. Prostředím, ve kterém byl výpočtový model  

realizován, byl vzduch o hustotě ρ0 = 1,2041 kg∙m-3 [22]. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu 
vydechovaného z plic je při tělesné teplotě 36°C dle stejného autora rovna hodnotě  
c0 = 353 m∙s-1. 

 Na povrchu modelu geometrie koule tvořící ohraničený akustický prostor okolo modelu 
geometrie hlavy a vokálního traktu bylo nastaveno použití nekonečných elementů. Ty simulují 
šíření akustických vln do volného prostoru, viz kapitola 6.2.2.  

 Analýza byla provedena s uvažovaným tlumením na stěnách vokálního traktu nezahr-
nující oblast hlasivek. Toto tlumení bylo zadáno jako normálová impedance, jejíž velikost je 
pro měkkou tkáň na stěnách vokálního traktu dle [22] rovna hodnotě Z = 83 666 kg·m-2·s-1.  

Obr. 7.1 Konečně-prvková síť modelu importovaná do pro-
gramu ANSYS Workbench 



 
 

50 

 Tlumení bylo při analýze rovněž uvažováno na části modelu geometrie hlavy zahrnující 
vlasy a na části zahrnující kůži. Toto rozdělení modelu geometrie hlavy je znázorněno na ob-
rázku 6.14. Zde již tlumení nebylo zadáváno jako normálová impedance, nýbrž jako součinitel 
zvukové pohltivosti α [-]. Jeho hodnotu pro vlasy uvádí [22] jako α = 0,4 a pro kůži jako  
α = 0,03.  

 Část povrchu geometrie vokálního traktu v místě hlasivek (obr. 7.2) byla buzena har-
monickým signálem. Na tomto povrchu byla nastavena hodnota amplitudy akustické normálové 
rychlosti na hodnotu -0,0024 m·s-1. Uvedená hodnota odpovídá akustickému tlaku o velikosti  
1 Pa. Akustická normálová rychlost v tomto případě simuluje zvuk generovaný hlasivkami. 
Záporné znaménko značí požadovaný směr [32].  

 

 

7.2 Modální analýza samotného vokálního traktu 

Před řešením šíření akustických vln v prostoru okolo lidské hlavy byla provedena modální ana-
lýza samotného vokálního traktu, která měla za cíl ověřit správnost nastavení výpočtového mo-
delu získáním vlastních frekvencí, tzv. formantů, které byly srovnány s hodnotami uvedenými 
v literatuře.  

 Při modální analýze byla uvažována stejná hodnota hustoty prostředí i rychlosti šíření 
zvuku v tomto prostředí, jaká je uvedena v kapitole 7.1. Rovněž i hodnota tlumení na stěnách 
traktu byla stejná. Použitá hodnota normálové impedance Z však musela být z důvodu poža-
davků výpočetního programu zadána jako admitance, což je převrácená hodnota impedance.  
Jako okrajová podmínka byl nastaven nulový tlak v ústech. 

Obr. 7.2 Část povrchu geometrie vokálního 
traktu (označena fialově) buzena harmonic-
kým signálem, ANSYS Workbench 
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 Získané hodnoty vlastních frekvencí (formantů) pro statický model vokálního traktu na-
staveného na vyslovování české samohlásky /a:/ jsou uvedeny v tabulce 7.1 spolu s hodnotami 
uváděnými v literatuře [38]. Získané výsledky kromě prvního formantu zcela odpovídají roz-
sahu hodnot uváděnému v literatuře.  

 

 Výpočtový model Literatura 
F1 [Hz] 531,6 700 - 1100 
F2 [Hz] 1179,0 1100 - 1500 
F3 [Hz] 3060,1 2500 - 3500 
F4 [Hz] 3580,0 - 
F5 [Hz] 3888,1 - 
F6 [Hz] 4114,4 - 

 

 Na obr. 7.3 jsou vykresleny vypočtené vlastní tvary rozložení akustického tlaku pro 
prvních pět vlastních frekvencí vokálního traktu. Z těch je patrné, že se při šesté vlastní frek-
venci objevuje příčný tvar kmitu (napříč ústní dutinou), zbylé tvary kmitu jsou podélné.   

  

Tab. 7.1 Vlastní frekvence získané modální analýzou vokálního 
traktu a jejich srovnání s literaturou [38] 

Obr. 7.3 Prvních šest vlastních tvarů vokálního traktu nasta-
veného na vyslovování samohlásky /a:/ včetně hodnot akus-
tického tlaku v Pa, ANSYS Workbench 
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8 Analýza a diskuze výsledků šíření akustických vln 

Po nastavení analýzy a definování okrajových podmínek uvedených v předešlé kapitole bylo 
přistoupeno k provedení výpočtu a analýze získaných výsledků. Celkem bylo spočteno 400 
kroků po 25 Hz. Výpočet probíhal na počítači s operačním systémem Windows 7 Professional, 
procesorem Intel® Core™ i5 s taktem 2,80 GHz a operační pamětí o velikosti 8,00 GB. Výpo-
čet jednoho kroku trval 18 minut, celková doba výpočtu pro všechny kroky tedy činila 120 
hodin (5 dní). Velikost databáze se všemi výsledky byla 520 GB. Je tedy zřejmé, že výpočet je 
nejen velmi časově, ale i hardwarově náročný.    

 Průzkumu tlakového pole okolo lidské hlavy se již v roce 1939 
věnoval autor [35], viz obr. 8.1. Získané výsledky však budou srovná-
vány zejména s experimentálně získanými daty z článku [36] z roku 
1991. Zde se autor věnuje analýze frekvenčních spekter lidského hlasu 
v určitých bodech před ústy při vyslovování japonské věty „bakuoNga 
ginsekaino koh-geNni hirogaru“ v délce trvání 3 sekund. Tyto experi-
mentálně získané výsledky jsou v dané publikaci srovnány s analytic-
kým řešením.  

  Ačkoliv vyhodnocovací body z publikace [36], viz obr. 8.2,  
nejsou zcela shodné s vyhodnocovacími body použitými v předložené 
práci (obr. 6.15 – 6.23), a oproti publikaci [36] dochází k fonaci pouze 
jedné samohlásky, poslouží výsledky z uvedené publikace alespoň 
k částečnému srovnání výsledků z předložené práce.  

 Jedním z analyzovaných výsledků je relativní hladina akustic-
kého tlaku vzhledem k referenčnímu bodu, který je též vyhodnocován 
v publikaci [36]. V té je referenčním bodem bod na přímé ose vzdálený 
25 mm před ústy. V předložené práci byl referenčním bodem zvolen 
nejvzdálenější bod na přímé ose před ústy, tedy bod vzdálený 300 mm. 
Relativní hladina akustického tlaku se počítá jako rozdíl mezi spektrem v daném bodě a refe-
renčním spektrem [37]. Na obr. 8.3 – 8.5 jsou uvedeny experimentálně a analyticky získané 
relativní hladiny akustických tlaků z publikace [36] v bodech uvedených na obr. 8.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 Průzkum 
tlakového pole okolo 
hlavy z roku 1939 
[35] 

Obr. 8.2 Vyhodnocovací body uvedené  
v publikaci [36] 
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Obr. 8.4 Experimentálně a analyticky získané relativní hladiny akustického tlaku v bodech 
pod úhly podél vertikální osy (vlevo) a v bodech pod úhly podél horizontální osy (vpravo) 
publikované v článku [36]. Plné, resp. přerušované čáry značí analytické řešení s použitím 
různých okrajových podmínek, kroužky značí výsledky z experimentálního měření [36]. 

Obr. 8.3 Experimentálně a analyticky získané relativní hladiny akustického tlaku v bodech po-
dél horizontální osy (vlevo) a v bodech podél vertikální osy (vpravo) publikované v článku 
[36]. Plné, resp. přerušované čáry značí analytické řešení s použitím různých okrajových pod-
mínek, kroužky značí výsledky z experimentálního měření [36]. 
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 Nyní je možné přistoupit k uvedení vý-
sledků v bodech definovaných v určité poloze před 
ústy (obr. 6.15 – 6.23) získané z vytvořeného výpo-
čtového modelu. Výsledky jsou uvedeny do maxi-
mální počítané frekvence 10 000 Hz a vykresleny 
v programu Matlab.  

 Na obr. 8.6 je znázorněna závislost ampli-
tudy akustického tlaku na frekvenci pro přímou 
ventrální skupinu vyhodnocovacích bodů. S ros-
toucí vzdáleností vyhodnocovacích bodů od úst je 
znám jasný pokles amplitud. Pro body do 40 mm 
před ústy jsou též jasně patrné formanty, které od-
povídají formantům zjištěných modální analýzou 
uvedenou v kapitole 7.2. Důležité jsou především 
první tři formanty, které se dle [1] nejvíce podílejí 
na srozumitelnosti řeči. Tyto formanty též odpoví-
dají teoretickým předpokladům [38]. 

 Na obr. 8.7 je znázorněna relativní hladina 
akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
stejnými vyhodnocovacími body, jako v případě 
obr. 8.6 a referenčním bodem, kterým je, jak již 
bylo uvedeno, bod vzdálený 300 mm před ústy. 
Z obrázku je patrné, že do frekvence přibližně 4000 
Hz dochází u bodů s dvojnásobnou vzdáleností 
k poklesu relativní hladiny akustického tlaku se za-
nedbatelnou odchylkou o 6 dB, což odpovídá teorii volného pole (kapitola 6.1), kdy se od mo-
nopólu volným prostorem šíří kulová vlna. Nad frekvenci 4000 Hz již dochází k výraznému 
rozkmitání funkcí a neplatí zde pokles relativní hladiny akustického tlaku o 6 dB s dvojnásob-
nou vzdáleností. Zde již dochází k projevům zakřivení akustických vln a vlnové pole ztrácí 
charakter odpovídající kulové vlně. Této problematice se podrobněji věnuje následující kapitola 
8.1.   

Obr. 8.5 Experimentálně a analyticky zís-
kané relativní hladiny akustického tlaku 
podél hlavní osy vycházející z úst publi-
kované v článku [36]. Plné, resp. přerušo-
vané čáry značí analytické řešení s použi-
tím různých okrajových podmínek, 
kroužky značí výsledky z experimentál-
ního měření [36]. 

Obr. 8.6 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro přímou ven-
trální skupinu vyhodnocovacích bodů 
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 Pokud by byl do těsné vzdálenosti před bod v ústech umístěn další vyhodnocovací bod, 
byl by patrný menší pokles relativní hladiny akustického tlaku než o 6 dB, čímž by bylo doká-
záno, že bod se nachází v tzv. blízkém poli akustických vln, kde je průběh akustického tlaku 
v závislosti na vzdálenosti nelineární, a tudíž velmi závislý na přesné poloze bodu. V této vzdá-
lenosti tedy není vhodné umístění snímacích mikrofonů. Jelikož se však pokles relativní hladiny 
akustického tlaku mezi bodem v ústech a bodem vzdáleným 10 mm před ústy blíží 6 dB, lze 
říci, že bod vzdálený 10 mm před ústy se již nachází ve volném akustickém poli.  

 Pokles relativní hladiny akustického tlaku mezi bodem v ústech a bodem ve vzdálenosti 
300 mm je 41 dB. I když jsou vyhodnocovací body v této práci rozdílné s body v publikaci 
[36], lze říci, že získané výsledky odpovídají naměřeným hodnotám, protože i v případě publi-
kace [36] dochází k poklesu relativní hladiny akustického tlaku o 6 dB s dvounásobnou vzdá-
leností vyhodnocovacích bodů. Stejně tak k výraznému rozkmitání funkcí dochází nad frek-
vencí 1000 Hz.   

 Na obr. 8.8. je znázorněna závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro sku-
pinu bodů umístěnou svisle nad ústy (obr. 6.16). Na obr. 8.9 je mezi těmito body a referenčním 
bodem znázorněna relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci.  

 

Obr. 8.7 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi přímou ventrální 
skupinu vyhodnocovacích bodů a referenčním bodem 
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Obr. 8.8 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu 
vyhodnocovacích bodů umístěnou svisle nad ústy 

Obr. 8.9 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
skupinou vyhodnocovacích bodů umístěnou svisle nad ústy a referenčním bo-
dem 
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 Z těchto výsledků je patrné, že při posunutí vyhodnocovacích bodů o 20 resp. 40 mm 
nahoru a zachování vodorovné vzdálenosti 40 mm od úst došlo k poklesu jak amplitudy akus-
tického tlaku, tak i relativní hladiny akustického tlaku oproti předešlým výsledkům vyhodno-
cených z přímého bodu i bodu v ústech. Oproti bodu umístěného 40 mm před ústy došlo k po-
klesu amplitudy akustického tlaku řádově o setiny Pa, relativní hladina akustického tlaku se 
snížila o 3, resp. 6 dB. Oproti bodu v ústech potom o přibližně 25 dB. K výrazné oscilaci prů-
běhů dochází již okolo frekvence 3000 Hz. Nad touto frekvencí dochází k projevu směrového 
charakteru šíření akustických vln.  

 Obr. 8.10 znázorňuje závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro skupinu 
bodů umístěnou svisle pod ústy (obr. 6.17). Na obr. 8.11 je mezi těmito body a referenčním 
bodem uvedena relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci. 

 

 Amplituda akustického tlaku je oproti předešlému případu vyšší maximálně v řádech 
setin pascalu. Relativní hladina akustického tlaku je v tomto případě o cca 1 dB vyšší než v pří-
padě předešlém.  

 Na obr. 8.12 je znázorněna závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro sku-
pinu bodů umístěnou vlevo od úst (při pohledu zepředu - obr. 6.18) a obr. 8.13 znázorňuje mezi 
těmito body a referenčním bodem relativní hladinu akustického tlaku v závislosti na frekvenci. 

 

 

Obr. 8.10 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu vyhod-
nocovacích bodů umístěnou svisle pod ústy 
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Obr. 8.11 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi sku-
pinou vyhodnocovacích bodů umístěnou svisle pod ústy a referenčním bodem 

Obr. 8.12 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu vy-
hodnocovacích bodů umístěnou vlevo od úst (při pohledu zepředu) 
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 Z výsledků vyplývá, že při posunutí vyhodnocovacích bodů o 20 resp. 40 mm vlevo  
a zachování vodorovné vzdálenosti 40 mm od úst došlo ve srovnání s přímým bodem ve vzdá-
lenosti 40 mm od úst řádově ke stejné změně jak amplitudy akustického tlaku, tak i relativní 
hladiny akustického tlaku, jako při posunutí bodů dolů od úst. Relativní hladina akustického 
tlaku je v tomto případě prakticky shodná s body umístěnými svisle pod ústy. Oproti bodu 
v ústech tedy došlo ke snížení relativní hladiny akustického tlaku o 21, resp. 25 dB.  

 Obr. 8.14 a 8.15 znázorňují stejné výsledky jako dva předešlé obrázky, ovšem pro sku-
pinu vyhodnocovacích bodů umístěnou vpravo od úst (obr. 6.19).  

 Z výsledků je zřejmé, že amplituda akustického tlaku je v tomto případě v řádech setin 
pascalu menší než v případě bodů umístěných vlevo před ústy. Nepatrně menší je i relativní 
hladina akustického tlaku, kde došlo k poklesu v řádech desetin dB. Je tedy patrné, že vyzařo-
vání akustických vln probíhá více vlevo a dolů od úst. 

 Další skupinu bodů, ve kterých byly vyšetřovány průběhy amplitud akustického tlaku  
a relativních hladin akustického tlaku, tvoří body umístěny před ústy v určité vzdálenosti pod 
úhly 15 a 30°. Na obr. 8.16 je znázorněna závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci 
pro skupinu bodů umístěnou ve vzdálenosti 100 mm před ústy pod uvedenými úhly nahoru  
a dolů (obr. 6.20). Obr. 8.17 znázorňuje pro tyto body relativní hladinu akustického tlaku v zá-
vislosti na frekvenci, kde referenčním bodem je opět bod umístěný rovně před ústy ve vzdále-
nosti 300 mm.  

  

Obr. 8.13 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi sku-
pinou vyhodnocovacích bodů umístěnou vlevo od úst a referenčním bodem 
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Obr. 8.14 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu vy-
hodnocovacích bodů umístěnou vpravo od úst (při pohledu zepředu) 

Obr. 8.15 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi sku-
pinou vyhodnocovacích bodů umístěnou vpravo od úst a referenčním bodem 
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Obr. 8.16 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu vy-
hodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 100 mm před ústy pod úhly 15  
a 30° nahoru/dolů 

Obr. 8.17 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
skupinou vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 100 mm před ústy 
pod úhly 15 a 30° nahoru/dolů a referenčním bodem 
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 Z výsledků vyplývá, že pokles amplitudy akustického tlaku mezi bodem umístěným pod 
úhlem 15° nahoru, resp. dolů a bodem umístěným pod úhlem 30° nahoru, resp. dolů ve vzdále-
nosti 100 mm před ústy je v řádu setin Pa. Pokles relativní hladiny akustického tlaku je mezi 
těmito body v jednotkách dB. Z výsledků je dále patrné, že hodnota amplitudy akustického 
tlaku i relativní hladiny akustického tlaku je vždy nepatrně vyšší pro body umístěné pod ústy. 
Je tedy zřejmé, že vyzařování akustických vln probíhá více do prostoru pod ústy než do prostoru 
nad ústy. 

 Relativní hladina akustického tlaku je pro uvedené body v porovnání s bodem v ústech 
o 30 dB nižší. Tento pokles platí do frekvence přibližně 1500 Hz, od které dochází k výrazné 
oscilaci, tudíž se výrazněji projevuje směrový charakter šíření akustických vln.  

 Na obr. 8.18 a 8.19 jsou vykresleny stejné charakteristiky jako v případě obr. 8.16  
a 8.17, ovšem pro body vzdálené 200 mm před ústy umístěné nahoru/dolů pod uvedenými úhly.  

 Výsledky v tomto případě vyšly dle očekávání. Oproti předešlým výsledkům došlo s po-
sunem o dalších 100 mm k poklesu jak amplitudy akustického tlaku, tak i relativní hladiny 
akustického tlaku. Ta je oproti bodu v ústech menší o přibližně 38 dB. Stejně jako v předešlém 
případě jsou průběhy od frekvence přibližně 1500 Hz nerovnoměrné a dochází k jejich oscilaci, 
která je pravděpodobně způsobena změnou charakteru akustické vlny z kulového na směrový. 
Shodně je i pozorovatelné větší vyzařování akustických vln do prostoru pod ústy než do pro-
storu nad nimi. Rozdíl je však menší než v předchozím případě.  

 Mezi další vyhodnocovací místa patří body umístěné pod uvedenými úhly vpravo  
a vlevo od úst ve vzdálenosti 100 a 200 mm (obr. 6.21). Obr. 8.20 a 8.21 znázorňují závislost 
amplitudy akustického tlaku na frekvenci a relativní hladinu akustického tlaku na frekvenci pro 
tyto body ve vzdálenosti 100 mm před ústy.  

Obr. 8.18 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu 
vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 200 mm před ústy pod úhly 
15 a 30° nahoru/dolů 
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Obr. 8.19 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
skupinou vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 200 mm před 
ústy pod úhly 15 a 30° nahoru/dolů a referenčním bodem 

Obr. 8.20 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu 
vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 100 mm před ústy pod úhly 
15 a 30° vpravo/vlevo 
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 Z výsledků vyplývá, že pokles amplitudy akustického tlaku mezi bodem umístěným pod 
úhlem 15° vpravo, resp. vlevo a bodem umístěným pod úhlem 30° vpravo, resp. vlevo ve vzdá-
lenosti 100 mm před ústy je nepatrný. Rozdíly jsou v řádu setin Pa. Pokles relativní hladiny 
akustického tlaku je mezi těmito body v jednotkách dB. Z důvodů vyšších hodnot amplitudy 
akustického tlaku i relativní hladiny akustického tlaku v bodech umístěných vlevo od úst je 
zřejmé, že vyzařování akustických vln probíhá více do těchto míst.  

 Celkový pokles relativní hladiny akustického tlaku v uvedených bodech je oproti hod-
notě v ústech 30 dB, což je hodnota srovnatelná s výsledky bodů umístěných ve stejné vzdále-
nosti a pod stejnými úhly pod/nad ústy. Stejně jako tomu bylo v předešlých případech, tak i zde 
je nad frekvencí 1500 Hz viditelný značný rozkmit průběhů, kde již uvedený pokles neplatí.   

 Na obr. 8.22 je znázorněna závislost amplitudy akustického tlaku na frekvenci pro po-
slední skupinu bodů, která se nachází pod danými úhly vpravo/vlevo před ústy ve vzdálenosti 
200 mm. Obr. 8.23 uvádí pro tuto skupinu závislost relativní hladiny akustického tlaku na frek-
venci.  

 Z uvedených obrázků je zřejmé, že oproti předešlému případu, kdy byly body umístěny 
ve vzdálenosti 100 mm před ústy dochází ke snížení amplitudy akustického tlaku. Opět dochází 
k většímu vyzařování akustických vln do prostoru vlevo před ústy, avšak ne v takové míře, jako 
v předešlém případě. Relativní hladina akustického tlaku klesla oproti bodu v ústech o 38 dB, 
což je stejné jako v případě skupiny bodů umístěné ve stejné vzdálenosti a pod stejnými úhly 
pod/nad ústy. Nad frekvencí 2000 Hz dochází i zde k výrazným skokům v průběhu, což jak již 
bylo několikrát uvedeno souvisí s výraznějším projevem směrového charakteru šíření akustic-
kých vln. 

 

Obr. 8.21 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
skupinou vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 100 mm před 
ústy pod úhly 15 a 30° vpravo/vlevo a referenčním bodem 
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Obr. 8.22 Amplituda akustického tlaku v závislosti na frekvenci pro skupinu 
vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 200 mm před ústy pod úhly 
15 a 30° vpravo/vlevo 

Obr. 8.23 Relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci mezi 
skupinou vyhodnocovacích bodů umístěnou ve vzdálenosti 200 mm před ústy 
pod úhly 15 a 30° vpravo/vlevo a referenčním bodem 
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8.1 Směrovost zdrojů hluku a směrový diagram 

Většina reálných akustických zdrojů vyzařuje akustickou energii do okolního prostoru nerov-
noměrně. Takové zdroje hluku jsou nazývány jako směrové. Naproti tomu existují i takové 
akustické zdroje – tzv. monopóly, které vyzařují vlnu čistě kulového charakteru [30]. Znázor-
nění tvaru vln monopólu a směrového zdroje hluku je na obr. 8.24. 

 Směrovost, případně kulový charakter vy-
zářených vln lze dobře ilustrovat v tzv. směrovém 
diagramu. Jeho sestavení spočívá v naměření hla-
din akustického tlaku pro danou frekvenci v mnoha 
bodech ve stejné vzdálenosti od zdroje. Tímto způ-
sobem se získají různé hladiny akustického tlaku 
pro různé směry, které se vynesou do polárního di-
agramu. Měření je vhodné provádět ve volném poli 
nebo v bezdozvukové komoře [30]. 

 V souvislosti se směrovým diagramem se 
definuje faktor směrovosti QJ [-], který lze vyjádřit 
jako podíl akustické intenzity ve směru daného úhlu 𝐼J	a akustické intenzity fiktivního všesmě-
rového zdroje v dané vzdálenosti od zdroje hluku 𝐼m. Popřípadě může být definován jako podíl 
efektivních hodnot akustického tlaku u zdroje směrového a zdroje nesměrového (tzn. fiktivního 
vyzařujícího rovnoměrně do všech směrů ve stejné vzdálenosti) [30].  

 𝑄J =
𝐼J
𝐼m
=
10',FopJ

10',Fopq
= 10',F(opJ[opq). (8.1) 

 
Pro hladinu akustického tlaku všesměrového zdroje LpS [dB] platí: 

 𝐿sm = 𝐿t + 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑆
	 (8.2) 

 

a pro hladinu akustického tlaku směrového zdroje LpJ [dB] platí: 

 𝐿sJ = 𝐿t + 10𝑙𝑜𝑔
𝑄J
𝑆
	, (8.3) 

 
kde LW [dB] je hladina akustického výkonu a S [m2] je plocha povrchu obklopujícího zdroj [30]. 

 Průběhy hladin akustických tlaků získané z vytvořeného výpočtového modelu byly pro 
úhel −15°;	195°  pomocí softwaru Matlab vykresleny do polárních souřadnic. Na obr. 8.25 – 
8.31 jsou uvedeny průběhy hladin akustických tlaků pro vybrané frekvence – 100 Hz, 500 Hz, 
2000 Hz, 3500 Hz, 5000 Hz, 8500 Hz a 10 000 Hz. Tyto průběhy byly spočítány pro body 
umístěné v určitém poloměru od úst znázorněné na obr. 6.22 a 6.23.  

 

 

 

 

Obr. 8.24 Monopól vyzařující kulové vlny 
(vlevo) a směrový zdroj hluku vyzařující 
nerovnoměrné vlny (vpravo) 
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Obr. 8.25 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 100 Hz a definované 
poloměry bodů 

Obr. 8.26 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 500 Hz a definované 
poloměry bodů 
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Obr. 8.27 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 2000 Hz a definované 
poloměry bodů 

Obr. 8.28 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 3500 Hz a definované 
poloměry bodů 
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Obr. 8.29 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 5000 Hz a definované 
poloměry bodů 

Obr. 8.30 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 8500 Hz a definované 
poloměry bodů 



 
 

70 

 Z výše uvedených výsledků je patrné, že do frekvence 5000 Hz mají akustické vlny 
převážně kulový charakter. Akustický zdroj – v tomto případě ústa – tedy lze v tomto případě 
aproximovat monopólem. Od uvedené frekvence dochází k výraznému nárůstu směrovosti. 
Akustické tlakové vlny tedy ztrácejí kulový charakter šíření a vzniká tak charakter směrový. 
Nejvíce je směrový charakter šíření patrný z obr. 8.31, na kterém jsou uvedeny dané závislosti 
pro frekvenci 10 000 Hz.  

 Z výsledků je dále zřejmé, že ačkoliv 
mají akustické tlakové vlny směrový charakter 
šíření, není tento směr přímý (90°), jak by se 
očekávalo, ale vede k úhlu cca 105°. Tuto situ-
aci však lze poměrně snadno vysvětlit. Na obr. 
8.32 je znázorněn model geometrie hlavy spolu 
s osou (černě) procházející středem hlavy mezi 
očima. Je vidět, že nos a ústa jsou oproti této 
ose natočeny. Tento fakt mohl být způsoben 
tím, že pozice hlavy pacienta během snímání 
magnetickou rezonancí nebyla orientována 
přesně ve smyslu os hlavního souřadnicového 
systému, díky čemuž je normála vycházející ze 
středu úst natočena oproti globálnímu souřadni-
covému systému.   

 Dále byly průběhy hladin akustických tlaků vykresleny do směrového diagramu stejně 
jako v předešlém případě, avšak pro definovaný poloměr bodů před ústy a vybrané frekvence, 
viz obr. 8.33 – 8.37.   

Obr. 8.31 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro frekvenci 10 000 Hz a defino-
vané poloměry bodů 

Obr. 8.32 Natočení úst oproti ose modelu ge-
ometrie hlavy 
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Obr. 8.33 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro poloměr bodů 0,025 m a defino-
vané frekvence 

Obr. 8.34 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro poloměr bodů 0,05 m a defino-
vané frekvence 
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Obr. 8.35 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro poloměr bodů 0,1 m a defino-
vané frekvence 

Obr. 8.36 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro poloměr bodů 0,2 m a defino-
vané frekvence 
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 Z předložených výsledků je opět jasně patrné, že se zvyšující se frekvencí dochází ke 
ztrátě kulového charakteru akustické vlny a přechodu k charakteru směrovému. Směrovost se 
stejně jako v předešlém vykreslení výsledků začíná projevovat nad frekvencí 5000 Hz a nejlépe 
je pozorovatelná pro maximální počítanou frekvenci, tedy 10 000 Hz.  

8.2 Vykreslení výsledků po cestě 

V rámci předložené diplomové práce byla dále spočtena závislost amplitudy akustického tlaku 
na vzdálenosti od zdroje (úst) pro předem definované frekvence – 100 Hz, 500 Hz, 2000 Hz, 
5000 Hz, 8000 Hz a 10 000 Hz. Cesta, po které byla daná charakteristika vyhodnocována, byla 
definována mezi bodem umístěným v ústech a nejvzdálenějším bodem na ventrální přímce (bod 
ve vzdálenosti 300 mm od úst, viz obr. 6.15).  

 Touto analýzou se ověřuje platnost teorie volného pole (kapitola 6.1) v daném výpočto-
vém modelu. Sleduje se blízké pole, ve kterém klesá hladina akustického tlaku s rostoucí vzdá-
leností nelineárně, a pole volné, kde je průběh hladiny akustického tlaku v závislosti na vzdá-
lenosti lineární a s dvojnásobnou vzdáleností zde klesá hladina akustického tlaku o 6 dB [30].  

 Výsledky této analýzy pro uvedené frekvence, které byly vykresleny v programu Mat-
lab, jsou uvedeny na obr. 8.38 – 8.43. 

 

 

 

Obr. 8.37 Průběh hladiny akustického tlaku ve smě-
rovém diagramu pro poloměr bodů 0,3 m a defino-
vané frekvence 
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Obr. 8.38 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 100 Hz 

Obr. 8.39 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 500 Hz 
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Obr. 8.40 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 2000 Hz 

Obr. 8.41 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 5000 Hz 
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Obr. 8.42 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 8000 Hz 

Obr. 8.43 Průběh amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
úst po ventrální přímce pro frekvenci 10 000 Hz 
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 Z uvedených výsledků vyplývá, že blízké pole zasahuje do vzdálenosti přibližně 0,01 
až 0,02 m. Pro frekvence do 2000 Hz převládá za touto vzdáleností pole volné. Je také zřejmé, 
že s rostoucí frekvencí dochází ke změnám amplitud akustického tlaku. Do frekvence 5000 Hz 
platí, že amplituda akustického tlaku mezi počátečním a konečným bodem klesne o cca 1/1000 
a pro frekvence nad 5000 Hz o cca 1/100.  

 Při frekvenci 5000 Hz je dále patrné, že od vzdálenosti cca 0,16 m od úst dochází k mír-
nému rozkmitání průběhu amplitudy akustického tlaku. Tento jev je s narůstající frekvencí pa-
trnější. Je to patrně způsobeno tím, že nekonečné elementy, jejichž použití je definováno na 
povrchu ohraničující koule, zcela nepohltí dopadající akustické vlny, ale dojde k jejich částeč-
nému odražení.  

8.3 Vyhodnocení výsledků v bodech na tvářích 

V praxi je poměrně běžné, že umístění mikrofonu u hlasových profesionálů bývá na jedné 
z tváří, případně v její blízké vzdálenosti. Z tohoto důvodu je vhodné vyhodnotit výsledky  
i v těchto místech. Bylo provedeno vyhodnocení na obou tvářích ve 4 bodech mezi ústy  
a uchem, a dále v bodech po normále vycházející z prostředních bodů ve vzdálenosti  
1, 2 a 3 cm od obličeje. Konkrétní poloha těchto bodů je znázorněna na obr. 6.24.  

 Mezi těmito body a bodem v přímé vzdálenosti 300 mm před ústy byla vyhodnocena 
relativní hladina akustického tlaku. Obdobnému vyhodnocení se věnuje publikace [39], kde se 
však jedná o experimentální měření při vyslovování deseti anglických vět, ze kterých jsou zís-
kané výsledky průměrovány a vyhodnocovány vzhledem k odlišnému referenčnímu bodu. Z to-
hoto důvodu není možné přímé srovnání výsledků získaných v rámci předložené práce s touto 
literaturou. Výsledky z literatury (obr. 8.44) však mohou posloužit alespoň k řádovému srov-
nání.  

  

 
 

Obr. 8.44 Relativní hladina akustického tlaku v bodech na 
tváři uvedená v literatuře [39] 
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 Výsledné průběhy relativních hladin akustického tlaku pro body na pravé, resp. levé 
tváři jsou uvedeny na obr. 8.45, resp. 8.46. Je patrné, že výsledné průběhy jsou pro obě tváře 
prakticky shodné. Výsledky dále dokazují, že s rostoucí vzdáleností od zdroje akustických vln, 
tedy úst, klesá relativní hladina akustického tlaku. Hodnoty pro přední bod odpovídají přibližně 
bodu 40 mm před ústy. Hodnoty pro zadní bod odpovídají přibližně bodu 150 mm před ústy. 
Stejně jako tomu bylo u předešlých výsledků, tak i zde dochází nad frekvencí 4000 Hz k výraz-
ným skokům ve výsledných průbězích, což jak již bylo zmíněno, souvisí s výraznějším proje-
vem směrového charakteru šíření akustických vln.  

 Ve srovnání s výsledky z publikace [39] je patrné, že v rámci předložené práce bylo 
dosaženo vyšších hodnot relativní hladiny akustického tlaku. Tento rozdíl je způsoben rozdíl-
ným vztažným bodem. Při srovnání poklesů hladin v závislosti na frekvenci a uvažování celého 
intervalu hodnot výsledků z publikace [39] lze říci, že tyto poklesy jsou poměrně shodné.    
  

  

Obr. 8.45 Relativní hladina akustického tlaku v bo-
dech na pravé tváři 

Obr. 8.46 Relativní hladina akustického tlaku v bo-
dech na levé tváři 
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 Na obr. 8.47 a 8.48 je znázorněna výsledná relativní hladina akustického tlaku pro pra-
vou a levou tvář v bodech po normále směrem od obličeje vycházejících z bodu blíže ústům. 
Na obr. 8.49 a 8.50 jsou uvedeny stejné výsledky, avšak pro skupinu bodů vycházejících z bodu 
blíže uchu.  

 Z výsledků je zřejmé, že umístěním vyhodnocovacího bodu do poměrně blízké vzdále-
nosti od kůže dochází pouze k nepatrnému poklesu relativní hladiny akustického tlaku (v řádech 
maximálně jednotek dB) oproti bodu na kůži. Stejně jako v předešlém případě i zde jsou vý-
sledky pro pravou a levou tvář prakticky totožné. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 8.47 Relativní hladina akustického tlaku v bodech na 
pravé tváři po normále směrem od obličeje v úrovni bodu 
blíže ústům 

Obr. 8.48 Relativní hladina akustického tlaku v bodech na 
levé tváři po normále směrem od obličeje v úrovni bodu 
blíže ústům 
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Obr. 8.49 Relativní hladina akustického tlaku v bodech na pravé tváři 
po normále směrem od obličeje v úrovni bodu blíže uchu 

Obr. 8.50 Relativní hladina akustického tlaku v bodech na levé tváři po 
normále směrem od obličeje v úrovni bodu blíže uchu 
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8.4 Znázornění hladin akustického tlaku 

Jako další bylo provedeno vyhodnocení vybraných průběhů hladin akustického tlaku pro vy-
brané frekvence, které byly vykresleny do barevných map v mediálním a transverzálním řezu 
celkovým modelem geometrie.  

 Výsledné průběhy jsou znázorněny na obr. 8.51 – 8.57. Z těchto výsledků je snadno 
zjistitelný tvar šíření akustických vln pro danou frekvenci. Jsou také znázorněny průběhy hladin 
akustického tlaku ve vokálním traktu. Stejně jako u výsledků uvedených v kapitole 8.1, tak  
i zde je dobře pozorovatelný kulový charakter šíření akustických vln do volného prostoru před 
ústy, který s rostoucí frekvencí přechází na charakter směrový. Směrovost se stejně jako v pře-
dešlých případech začíná výrazně projevovat od frekvence přibližně 5000 Hz. Nejlépe je pozo-
rovatelná při maximální počítané frekvenci 10 000 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.51 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 50 Hz znázor-
něná v mediálním řezu modelem geometrie (nahoře) a v transverzálním 
řezu (dole), ANSYS Workbench 
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Obr. 8.52 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 500 Hz znázorněná v mediálním řezu 
modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 

Obr. 8.53 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 2000 Hz znázorněná v mediálním řezu 
modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 
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Obr. 8.54 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 3500 Hz znázorněná v mediálním řezu 
modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 

Obr. 8.55 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 5000 Hz znázorněná v mediálním řezu 
modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 
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Obr. 8.56 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 8500 Hz znázorněná v mediálním řezu 
modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 

Obr. 8.57 Hladina akustického tlaku [dB] pro frekvenci 10 000 Hz znázorněná v mediálním 
řezu modelem geometrie (vlevo) a v transverzálním řezu (vpravo), ANSYS Workbench 
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8.5 Výpočet vyzařovací impedance v oblasti úst 

Jako poslední byl v předložené práci řešen výpočet vyzařovací impedance v oblasti úst. Než 
však bude přistoupeno k samotnému řešení, je vhodné uvést rozdělení a typy impedancí. Autor 
publikace [2] shodně s autorem publikace [32] definuje akustickou impedanci ZA jako poměr 
akustického tlaku a objemové rychlosti:  

 𝑍z =
𝑝
𝑊
	 kg∙m-4∙s-1 . (8.4) 

 
Dále tito autoři definují specifickou akustickou impedanci ZSA jako poměr akustického tlaku a 
akustické rychlosti: 

 𝑍mz =
𝑝
𝑣
= 𝑍z ∙ 𝑆	 kg∙m-2∙s-1 , (8.5) 

 
kde S [m2] je plocha průřezu. Následně je stejnými autory definována mechanická impedance 
ZM jako poměr síly F [N] a rychlosti v [m.s-1]: 

 𝑍~ =
𝐹
𝑣
=
𝑝 ∙ 𝑆
𝑣
	 kg∙s-1 . (8.6) 

 
Otevřený konec zvukovodu, který v předložené práci představují otevřená ústa při fonaci, je 
zatěžován akustickou vyzařovací impedancí [2]. Pro mechanickou vyzařovací impedanci pís-
tově kmitající kruhové desky (membrány) o poloměru R [m] umístěné v nekonečné stěně platí 
dle [2] vztah: 

 𝑍~	�AS = 𝜌'𝑐' ∙ 𝜋𝑅" ∙ 1 −
𝐽F 2𝑘𝑅
𝑘𝑅

+ 𝑗
𝐻F 2𝑘𝑅
𝑘𝑅

, (8.7) 

 
kde J1 je Besselova funkce prvního řádu a H1 je Struveho funkce prvního řádu, k je vlnové číslo 
(k = W / c0). Dle [2] a [32] lze tento vztah pro malý argument (2kR << 1) zjednodušit na: 

 𝑍~	�AS = 𝜌'𝑐' ∙ 𝜋𝑅" ∙
𝑘𝑅 "

2
+ 𝑗

8𝑘𝑅
3𝜋

. (8.8) 

 
Tento vztah pro např. R = 10 mm a c0 = 353 m.s-1 platí pouze do frekvence f << 2,8 kHz. 
Analogicky k těmto vztahům lze stanovit i specifickou akustickou vyzařovací impedanci jako:  

 𝑍mz	�AS = 𝜌'𝑐' ∙ 1 −
𝐽F 2𝑘𝑅
𝑘𝑅

+ 𝑗
𝐻F 2𝑘𝑅
𝑘𝑅

, (8.9) 

 
kterou lze též pro malý argument (2kR << 1) zjednodušit na: 

 𝑍mz	�AS = 𝜌'𝑐' ∙
𝑘𝑅 "

2
+ 𝑗

8𝑘𝑅
3𝜋

. (8.10) 

 
Autor v publikaci [32] dále uvádí normovanou vyzařovací impedanci, která v případě mecha-
nické i specifické akustické vyzařovací impedance spočívá ve vydělení výsledné vyzařovací 
impedance argumentem před závorkou: 
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 𝑍� =
𝑍~	�AS

𝜌'𝑐' ∙ 𝜋𝑅"
=
𝑍mz	�AS
𝜌'𝑐'

	[-]. (8.11) 

 
 V předložené práci byla numericky v programu ANSYS Workbench z výsledků výpočtu 
vyhodnocena reálná i imaginární část specifické akustické impedance dle vztahu (8.5), mecha-
nické impedance dle vztahu (8.6) a normované impedance dle vztahu (8.11) v závislosti na 
frekvenci pro oblast modelu geometrie morfologicky zahrnující ústa. Výsledné průběhy impe-
dancí byly vykresleny v programu Matlab a jsou znázorněny na obr. 8.58 – 8.60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.58 Reálná a imaginární část specifické akustické im-
pedance v oblasti úst vyhodnocené z výsledků numerického 
výpočtu 

Obr. 8.59 Reálná a imaginární část mechanické impedance 
v oblasti úst vyhodnocené z výsledků numerického výpočtu 
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 Pro srovnání těchto výsledků byl proveden analytický výpočet těchto impedancí v zá-
vislosti na frekvenci dle vztahů (8.7), (8.9) a (8.11). Výpočty byly provedeny s velikostí polo-
měru úst R = 15,65 mm. Bylo využito i vztahů (8.8) a (8.10), ale vzhledem k uvedené podmínce 
jsou tyto vztahy platné pouze do 1,8 kHz. Výsledné průběhy dle vztahů (8.7), (8.9) a (8.11) jsou 
uvedeny na obr. 8.61 – 8.63.  

 

  

 

Obr. 8.60 Reálná a imaginární část normované impedance 
v oblasti úst vyhodnocené z výsledků numerického výpočtu 

Obr. 8.61 Reálná a imaginární část mechanické vyzařovací 
impedance v oblasti úst vypočtené dle vztahu (8.7) 



 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.62 Reálná a imaginární část specifické akustické vyzařo-
vací impedance v oblasti úst vypočtené dle vztahu (8.9) 

Obr. 8.63 Reálná a imaginární část normované impedance v ob-
lasti úst vypočtené dle vztahu (8.11) 
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 Z uvedených výsledků plyne, že v případě numerického řešení dochází ke křížení reálné 
a imaginární části impedance okolo frekvence 5 500 Hz (do této frekvence je reálná část menší 
oproti imaginární části a nad touto frekvencí naopak). V případě analytického řešení k tomuto 
křížení dochází při frekvenci 5 000 Hz, což lze považovat vzhledem k řešenému rozsahu za 
dobrou shodu. Co se týče samotných průběhů daných impedancí, je patrné, že jejich vzájemný 
charakter je stejný. Avšak v případě analytického řešení jsou výsledné průběhy impedancí po-
sunuty oproti numerickému řešení k nižším hodnotám o zhruba 60 %. Je však nutné vzít 
v úvahu, že uvedené analytické vztahy jsou určeny pro řešení vyzařovací impedance kruhové 
desky [2]. Dle publikace [32] k řešení kruhové trubky. Vokální trakt je oproti tomu členitá 
dutina, která není přímá a zdaleka nemá konstantní poloměr, který je uvažován v analytických 
vztazích. Stejně tak svým charakterem nelze zcela považovat ústa za kruhovou desku. Z těchto 
důvodů lze konstatovat, že ačkoliv dochází mezi analytickým a numerickým řešením k rozdílu 
v hodnotách, charakter průběhů je shodný. Autor předložené práce však doporučuje se danému 
tématu dále věnovat, aby bylo dosaženo snížení rozdílu ve výsledných průbězích mezi nume-
rickým a analytickým řešením.  

 Výsledné průběhy impedancí v závislosti na frekvenci vypočtené dle vztahů (8.8), 
(8.10) a (8.11) jsou uvedeny na obr. 8.64 – 8.66. Jak již bylo zmíněno, tyto vztahy jsou zjedno-
dušené a platí pouze do frekvence cca 1,8 kHz. Ke křížení impedanci dochází v tomto případě 
okolo frekvence 6 100 Hz. Výsledné průběhy nejsou oproti numerickému řešení posunuty tolik 
jako v předešlém případě, ale je nutno říci, že dle uvedené podmínky jsou tyto průběhy platné 
pouze na značně malé části intervalu, takže např. bod křížení impedancí je nyní již daleko za 
hranicí platnosti.  

 

 

 

Obr. 8.64 Reálná a imaginární část mechanické vyzařovací impedance 
v oblasti úst vypočtené dle vztahu (8.8) 
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Obr. 8.65 Reálná a imaginární část specifické akustické vyzařo-
vací impedance v oblasti úst vypočtené dle vztahu (8.10) 

Obr. 8.66 Reálná a imaginární část normované impedance v ob-
lasti úst vypočtené dle vztahu (8.11) 
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9 Závěr 

V první části předložené práce je stručně shrnuta biomechanika tvorby lidského hlasu. Násle-
duje přehled doposud publikovaných výpočtových modelů šíření lidského hlasu vokálním trak-
tem a do prostoru okolo hlavy, kde jsou uvedeny nejjednodušší jednorozměrné modely až po 
současně využívané trojrozměrné modely vokálního traktu, lidské hlavy a prostoru, který ji 
obklopuje. Dále je uveden matematický popis analýz využívaných v numerických akustických 
výpočtech. 

 Druhá část práce představuje vytvoření výpočtového modelu šíření akustických vln vo-
kálním traktem a dále do prostoru okolo hlavy člověka při fonaci české samohlásky /a:/. Je 
uveden postup tvorby modelu geometrie lidské hlavy s vokálním traktem na základě dat z mag-
netické rezonance, který byl ve výpočtovém modelu použit. Následně je popsána tvorba kulo-
vého prostoru tvořícího ohraničené akustické pole okolo modelu hlavy a vokálního traktu. Ná-
sleduje tvorba sítě konečných prvků na modelu geometrie. Síť se celkem skládá z 1 694 715 
elementů a obsahuje 498 531 uzlů. Vytvořená konečně-prvková síť byla pro pozdější potřeby 
výpočtového modelu dále vhodně rozdělena a byly definovány pozice bodů, ve kterých bylo 
prováděno vyhodnocení šíření akustických vln. Jako okrajová podmínka bylo předepsáno akus-
tické tlumení na různé oblasti povrchu geometrie hlavy a vokálního traktu. Na části povrchu 
geometrie vokálního traktu v místě hlasivek bylo předepsáno buzení harmonickým signálem ve 
formě normálové rychlosti.  

 Před řešením šíření akustických vln daným prostorem byla provedena modální analýza 
vokálního traktu. Touto analýzou byly získány vlastní frekvence a tvary kmitů, které byly srov-
nány s dostupnou literaturou. Vzájemným srovnáním bylo zjištěno, že vypočtené vlastní frek-
vence odpovídají rozsahům uvedeným v literatuře. 

 Analýza šíření akustických vln vokálním traktem a v prostoru okolo hlavy byla prove-
dena v několika krocích. Jako první byla v definovaných vyhodnocovacích bodech, ve kterých 
bývají často umístěny mikrofony pro snímání řeči, vykreslena amplituda akustického tlaku v zá-
vislosti na frekvenci. A dále také relativní hladina akustického tlaku v závislosti na frekvenci 
mezi daným a referenčním bodem. Například mezi bodem v ústech a bodem ve vzdálenosti 300 
mm byl zjištěn pokles hladiny akustického tlaku o 41 dB. Tyto výsledky byly srovnány s expe-
rimentálními výsledky uvedenými v literatuře. Ve shodně s experimentem bylo dosaženo spl-
nění teoretických předpokladů tzv. volného akustického pole, které platí při šíření kulových vln 
od monopólu. Z výsledků bylo též pozorovatelné, že při vyšších frekvencích (okolo 4000 Hz) 
dochází ke ztrátě tohoto kulového charakteru akustických vln a přechodu k charakteru směro-
vému.  

 Jako další bylo provedeno vykreslení průběhů hladin akustického tlaku do směrových 
diagramů pro vybrané frekvence a body ležící na kružnici o daném poloměru. Z těchto dia-
gramů je pro frekvence do přibližně 5000 Hz patrný kulový charakter akustických vln. Naopak 
pro frekvence vyšší je zřejmé, že tento charakter šíření akustických vln přechází v charakter 
směrový. Největší směrovost je pozorovatelná při maximální počítané frekvenci, která činila  
10 000 Hz. 

 Následovalo vyhodnocení amplitud akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od 
zdroje. Cesta, na které byly tyto amplitudy vykresleny byla definována mezi ústy a nejvzdále-
nějším přímým bodem. Získané výsledky zcela odpovídají teorii zvukového pole. V blízké 
vzdálenosti od zdroje (blízko úst) je tzv. blízké pole, kde je průběh amplitudy akustického tlaku 
nelineární, a proto se do těchto míst nedoporučuje umisťovat snímací mikrofony. Z výsledků 
vyplývá, že blízké pole zasahuje do vzdálenosti přibližně 0,01 až 0,02 m od úst. Následuje pole 
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volné, kde je daný průběh lineární. Od frekvence přibližně 5000 Hz dochází s narůstající frek-
vencí ve větší vzdálenosti od úst k částečnému rozkmitání průběhů. To je způsobeno patrně tím, 
že nekonečné elementy, jejichž použití je definováno na povrchu ohraničující koule, zcela ne-
pohltí dopadající akustické vlny, ale dojde k jejich částečnému odražení.  

 Jako další vyhodnocení bylo provedeno vykreslení relativní hladiny akustického tlaku 
v závislosti na frekvenci mezi body umístěnými na tvářích a bodem referenčním. To z toho 
důvodu, že u hlasových profesionálů bývá umístění mikrofonů často realizováno právě v těchto 
místech. Získané výsledky jsou ve shodě s naměřenými hodnotami uvedenými v literatuře. 
Stejně jako v předchozích případech, i zde s rostoucí vzdáleností od zdroje klesá relativní hla-
dina akustického tlaku a při frekvenci nad přibližně 4000 Hz dochází k rozkmitu průběhů, což 
souvisí s projevem směrového charakteru šíření akustických vln. Hodnoty pro bod umístěný 
nejblíže ústům odpovídají přibližně bodu ve vzdálenosti 40 mm před ústy. Hodnoty pro bod 
umístěný nejblíže uchu odpovídají přibližně bodu ve vzdálenosti 150 mm před ústy. Z výsledků 
také vyplývá, že umístěním vyhodnocovacího bodu do vzdálenosti do 30 mm od kůže dochází 
pouze k nepatrnému poklesu relativní hladiny akustického tlaku (v řádech maximálně jednotek 
dB) oproti bodu na kůži. 

 Následovalo znázornění hladin akustického tlaku v řezech modelem geometrie do ba-
revných map. Zde byl stejně jako v předešlých případech dobře pozorovatelný kulový a smě-
rový charakter šíření akustických vln.   

 Jako poslední byly provedeny numerické i analytické výpočty vyzařovací impedance 
v oblasti úst. Této vyzařovací impedance by bylo možno využít v modelu místo nekonečných 
elementů. Charakter průběhů analytického a numerického řešení je shodný, ale dochází k urči-
tým rozdílům v hodnotách. Je však nutné upozornit na fakt, že použité analytické vztahy jsou 
určeny pro výpočet impedancí kruhové trubky s konstantním průměrem, za kterou vokální trakt 
vzhledem ke své geometrické členitosti nelze považovat. Autor však doporučuje se tomuto té-
matu nadále věnovat.  

 Určitým omezením vytvořeného výpočtového modelu je, že z důvodu výpočetní nároč-
nosti byla použita koule ohraničující akustický prostor o menším než doporučeném poloměru, 
stejně jako velikost použitých prvků, která byla v některých místech větší než velikost doporu-
čovaná. Získané výsledky ale relativně dobře odpovídají hodnotám uvedeným v literatuře vě-
nující se experimentálnímu měření šíření akustických vln.  

 Výsledky této práce mohou sloužit pro potřeby přesného měření parametrů lidského 
hlasu nebo jako návod pro frekvenční korekci mikrofonů při snímání zpěvu a řeči umístěných 
v místech analyzovaných bodů.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Symbol  Rozměr Veličina 

B   [-]   akustická matice tlumení 

c0    [m·s-1]   rychlost šíření zvuku v prostředí 

f    [Hz]   frekvence signálu 

f   [N]   vektor akustických sil v uzlech  

fdom    [Hz]  nejnižší uvažovaná frekvence akustických vln 

fmax    [N]  amplituda akustických sil 

fmax   [Hz]  maximální frekvence 

F   [Hz]  vlastní frekvence, formant 

i   [-]  imaginární jednotka 

Im(ZN)    [-]  imaginární část normované vyzařovací impedance 

Im(ZM)   [kg·s-1]  imaginární část mechanické impedance 

Im(ZM rad)   [kg·s-1]  imaginární část mechanické vyzařovací impedance 

Im(ZSA)   [kg·m-2·s-1] imaginární část specifické akustické impedance 

Im(ZSA rad)   [kg·m-2·s-1] imag. část specifické akustické vyzařovací impedance 

j   [-]  imaginární jednotka 

k    [m-1]   vlnové číslo 

K   [-]   akustická matice tuhosti 

LpS   [dB]  hladina akustického tlaku všesměrového zdroje 

LpJ   [dB]  hladina akustického tlaku směrového zdroje 

LW    [dB]   hladina akustického výkonu 

M   [-]   akustická matice hmotnosti 

MU   [-]  parametr tlumení 

p    [Pa]   akustický tlak 

p1    [Pa]   reálná část akustického tlaku 

p2    [Pa]   imaginární část akustického tlaku 

pmax    [Pa]   amplituda akustického tlaku 

P   [Pa]   tlakový vektor v uzlech 
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𝑄J   [-]  faktor směrovosti 

R   [m]  poloměr koule ohraničující bodový zdroj 

R   [m]  poloměr kruhové desky 

Re(Z)   [kg·m-2·s-1] reálná část normálové impedance 

Re(ZN)    [-]  reálná část normované vyzařovací impedance 

Re(ZM)   [kg·s-1]  reálná část mechanické impedance 

Re(ZM rad)   [kg·s-1]  reálná část mechanické vyzařovací impedance 

Re(ZSA)   [kg·m-2·s-1] reálná část specifické akustické impedance 

Re(ZSA rad)   [kg·m-2·s-1] reálná část specifické akustické vyzařovací impedance 

S   [m2]  plocha povrchu obklopujícího zdroj 

S   [m2]  plocha průřezu 

t    [s]   čas 

v   [m·s-1]  akustická rychlost 

Velikost_prvkumax [m]  maximální velikost prvku  

W   [m3·s-1] objemová rychlost  

x    [m]  obecná délková souřadnice  

y    [m]  obecná délková souřadnice  

z    [m]  obecná délková souřadnice  

Z   [kg·m-2·s-1] normálová impedance 

ZA    [kg·m-4·s-1] akustická impedance 

ZM    [kg·s-1]  mechanická impedance 

ZM rad   [kg·s-1]  mechanická vyzařovací impedance 

ZN    [-]  normovaná vyzařovací impedance 

ZSA    [kg·m-2·s-1] specifická akustická impedance 

ZSA rad    [kg·m-2·s-1] specifická akustická vyzařovací impedance 
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α   [-]  součinitel zvukové pohltivosti 

β    [-]  koeficient pohltivosti 

γ    [-]  poměr maximálního k minimálnímu tlaku 

λ    [m]   vlnová délka 

λmin    [m]   minimální vlnová délka 

ρ0   [kg·m-3]  hustota prostředí 

φi    [Hz]  vlastní vektor představující tvar i-té vlastní frekvence  

Φ    [rad]   fázový posun  

ψ   [rad]   fázový posun vektoru akustické síly 

ω    [s-1]   úhlová frekvence harmonického signálu 

ωi    [rad/s]   i-tá vlastní úhlová frekvence  

Ω    [rad/s]   vlastní úhlová frekvence 

 

Zkratka  Význam 

1D   Jednorozměrný 

3D   Trojrozměrný 

ABS   Akrylonitrilbutadienstyren 

CDB   Constant database 

CT   Computed tomography (počítačová tomografie) 

DICOM  Digital imaging and communications in medicine  

IGES   Initial graphics exchange specification 

LF   Liljencrantsův-Fantův model 

MHP   Metoda hraničních prvků 

MKP   Metoda konečných prvků 

MR   Magnetická rezonance 

PML   Perfectly matched layer 

SPL   Sound pressure level (hladina akustického tlaku) 

STL   Stereolithography (stereolitografie) 

TMTF   Two microphone transfer function (přenosová funkce dvou mikrofonů) 
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