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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Dla obiektywizacji monitorowania skutecznoœci profilaktyki
i terapii zaburzeñ g³osu, a tak¿e postêpowania orzeczniczego w chorobach
zawodowych narz¹du g³osu, istotne jest wprowadzanie iloœciowych metod
oceny, takich jak analiza akustyczna g³osu.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Ocena parametrów analizy akustycznej g³osu u zdrowych kobiet z wy-
korzystaniem nowego programu IRIS dla Foniatrii.
Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda.Materia³ i metoda. Badaniami objêto 40 kobiet w wieku od 23 do 62 lat
(œrednia 40,3), niepal¹cych, nie pracuj¹cych w zawodach wymagaj¹cych
wysi³ku g³osowego, bez zaburzeñ czynnoœciowych i organicznych ze strony
narz¹du g³osu.
Analiza akustyczna g³osu obejmowa³a ocenê d³ugoterminow¹ zdania, krót-
koterminow¹ – g³oski „a” oraz badanie pola g³osowego. W analizie krótko-
terminowej oceniono ³¹cznie 13 parametrów iloœciowych, w tym œrednie
po³o¿enie g³osu (Foœr), jitter, shimmer i stosunek szumu do sygna³u (Noise to
Harmonic Rate – NHR). Badanie powtarzano 3-krotnie u ka¿dej z osób.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic parametrów analizy akustycznej
g³osu w zale¿noœci od wieku. W analizie d³ugoterminowej œredni zakres g³o-
su mówionego waha³ siê od 110 Hz do 390 Hz, co w skali muzycznej stano-
wi ok. 2 oktawy, œrednie po³o¿enie g³osu Foœr wynosi³o 236 Hz, natomiast
œrednie natê¿enie g³osu waha³o siê w zakresie od 40-100 dB(A). W analizie
krótkoterminowej œrednie wartoœci wynosi³y: jitter – 0,5 (%), shimmer – 2,6
(%), NHR – 3,4 (%). Stwierdzono dobr¹ powtarzalnoœæ badania.
Wniosek.Wniosek.Wniosek.Wniosek.Wniosek. Obiektywna metoda analizy g³osu za pomoc¹ programu IRIS dla
Foniatrii mo¿e byæ cennym uzupe³nieniem badañ narz¹du g³osu.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 33-39

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: analiza akustyczna g³osu

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Quantitative methods for the assessment of voice, such as
voice acoustic analysis are crucial to monitor the effects of preventive and
treatment medicine as well as document occupational diseases.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. To assess the parameters of voice in healthy women using new me-
thod of acoustic voice analysis – IRIS for Phoniatrics.
Material and method.Material and method.Material and method.Material and method.Material and method. The study comprised 40 women aged from 23 to 62
years (40.3 mean), non smokers, not performing jobs requiring vocal effort,
without vocal organ functional or organic disturbances.
Voice acoustic analysis included long-term analysis of sentence, vowel “a”,
vocal field test, while the short-term analysis comprised assessment of 13
parameters, including e.g. Fo mean, jitter, shimmer and Noise to Harmonic
Rate (NHR). The tests were repeated three times for each patient.
Results.Results.Results.Results.Results. Age-related differences were not detected. In the long-term analy-
sis, the mean range of the spoken voice was from 110 Hz to 390 Hz, corre-
sponding to ca. 2 octaves in the musical scale, Fo mean was 236 Hz, while
the mean voice intensity ranged from 40 to 100 dB(A). Mean values obta-
ined in the short-term analysis were 0.5 (%) for jitter, 2.6 (%) for shimmer
and 3.4 (%) for NHR.
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. The objective method of voice analysis using the IRIS for Pho-
niatrics software may constitute a valuable contribution to voice organ
examination.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 33-39

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: voice acoustic analysis

G³os jest fenomenem psychoakustycznym, od daw-
na frapuj¹cym badaczy. Zagadnieniami g³osu zajmowa-
no siê od czasów staro¿ytnych. Ju¿ Arystoteles (384-322
p.n.e.) wskazywa³ na zale¿noœæ miêdzy wysokoœci¹ g³osu
a iloœci¹ powietrza wydychanego.

Czynnoœæ g³osotwórcza zale¿y nie tylko od zwarcia i
drgañ fa³dów g³osowych, wzniecaj¹cych energiê akustycz-
n¹ tonu podstawowego, ale równie¿ od funkcji jam rezo-
nacyjnych oraz narz¹dów artykulacyjnych (jamy ustnej,
jêzyka itd.), formuj¹cych barwê g³osu i wytwarzaj¹cych

dŸwiêkowe elementy mowy, czyli g³oski. Na jakoœæ g³o-
su wp³ywa ponadto wiele innych czynników, w tym ogól-
ny stan zdrowia, stopieñ nawodnienia organizmu, na-
piêcie psychiczne [1].

Najprostsz¹ metod¹ oceny jakoœci g³osu jest ocena
subiektywna tzw. ods³uchowa, przeprowadzana przez
doœwiadczonego foniatrê, logopedê lub terapeutê mowy.
Wœród wielu sposobów oceny percepcyjnej g³osu najbar-
dziej precyzyjnym wydaje siê byæ skala GRBAS, zapro-
ponowana przez Hirano w 1981r. [2].Opisuje ona naj-
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wa¿niejsze cechy g³osu, oceniane ods³uchowo w nastê-
puj¹cy sposób:
- G (grade) – stopieñ chrypki
- R (roughness) – szorstkoœæ g³osu
- B (breathiness) – charakter chuchaj¹cy g³osu
- A (asthenicity) – g³os hypofunkcjonalny
-  S (strain) – hyperfunkcjonalnoœæ g³osu

Ka¿da cecha g³osu oceniana jest w skali czterostop-
niowej od 0 do 3 np. stopieñ chrypki: G0 – g³os normal-
ny, G1 – lekka chrypka, G2 – œrednia chrypka, G3 – du¿a
chrypka. Kwalifikacja subiektywna g³osu wymaga do-
œwiadczenia i wyczucia, nie mo¿e byæ stosowana po-
wszechnie, szczególnie w badaniach porównawczych,
prowadzonych przez ró¿ne oœrodki.

Doskonalsz¹ technik¹ oceny jakoœci g³osu jest obiek-
tywna analiza akustyczna g³osu, metoda stosunkowo
nowa, jako ¿e pierwsze próby jej zastosowania siêgaj¹
pocz¹tków XX wieku.

Obiektywne metody akustyczne badania g³osu zo-
sta³y szeroko opisane przez Schultz-Coulona i Klingholza
[3]. Zwrócili oni uwagê na przydatnoœæ obiektywnych
analiz g³osu w diagnostyce klinicznej, w tym w szczegól-
noœci analizy spektograficznej, sonograficznej i analizy
czasowej sygna³u mowy. Wprowadzenie techniki kom-
puterowej analizy oraz oceny statystycznej spowodowa³o
gwa³towny rozwój prac badawczych w zakresie oceny
parametrów akustycznych g³osu normalnego i zmienio-
nego patologicznie [4-11]. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹
badania umo¿liwiaj¹ce, na podstawie analizy akustycz-
nej g³osu (tonu krtaniowego), ró¿nicowanie zmian czyn-
noœciowych i organicznych w krtani [12-18] oraz ocenê
skutecznoœci rehabilitacji g³osowej w dysfoniach czyn-
noœciowych [19].

W 1995 roku Wolfe i wsp. podjêli próbê oceny przy-
datnoœci wybranych parametrów analizy g³osu dla orze-
kania o chorobach zawodowych zwi¹zanych z nadmier-
nym wysi³kiem g³osowym. Autorzy doszli do wniosku,
¿e najbardziej przydatnym parametrem akustycznym g³o-
su jest jitter (wskaŸnik wzglêdnej zmiennoœci czêstotliwo-

œci podstawowej) [20]. W ocenie i ró¿nicowaniu zaburzeñ
czynnoœciowych i organicznych przydatnymi parametra-
mi wydaje siê byæ tak¿e: shimmer (parametr oceniaj¹cy
modulacjê amplitudy), NHR (Noise-to-Harmonic Ratio)
– okreœlaj¹cy stosunek szumu do sygna³u [2,4] oraz stabil-
noœæ œredniej czêstotliwoœci podstawowej (Fo) [21].

Istnieje wiele systemów umo¿liwiaj¹cych analizê aku-
styczn¹ g³osu. Jednym z najbardziej znanych jest zestaw
firmy KAY Elemetrics z oprogramowaniem MDVP
(Multi Dimensional Voice Program). Jego przydatnoœæ
do diagnostyki zmian organicznych i czynnoœciowych
g³osu zosta³a opisana przez Œwidziñskiego w 1998r. Jed-
nak metoda ta nie jest powszechna ze wzglêdu na wysoki
koszt urz¹dzenia. W ostatnich latach, wraz z rozwojem
sprzêtu komputerowego, pojawi³y siê alternatywne sys-
temy bazuj¹ce na komputerze PC z zainstalowan¹ kart¹
muzyczn¹ oraz oprogramowaniu analizuj¹cym. Nale¿¹
do nich m.in. Dr. Speech, LingWave czy IRIS dla Fo-
niatrii [22]. W wymienionych programach mo¿liwe s¹
dwa typy analizy g³osu:
- analiza d³ugoterminowa – LTAS (long term analysis

spectrum) – przedmiotem oceny jest stosunkowo d³u-
ga próbka g³osu (kilkusekundowa) przedstawiona
w postaci:
· oscylogramu tj. wykresu drgañ elektrycznych prze-

tworzonych z drgañ akustycznych (ryc. 1),
· spektrogramu szerokopasmowego, w którym na osi

odciêtych (X) zaznaczony jest czas, na osi rzêdnych
(Y) czêstotliwoœæ, a wartoœæ amplitudy wyra¿a ko-
lor (ryc. 2),

· wykresu czêstotliwoœci podstawowej Fo (pitch)
(ryc. 3),

- analiza krótkoterminowa – FFT (fast Fourier trans-
formation) – obejmuje ona krótki odcinek czasu od
0,6s do 0,1s. Wyniki przedstawione s¹ jako wartoœci
liczbowe – typowe z nich to jitter i shimmer.
Celem pracy by³o opracowanie norm dla parametrów

analizy akustycznej g³osu z zastosowaniem programu
IRIS dla Foniatrii.

Ryc. 1. Oscylogram zdania „Ten dzielny ¿o³nierz by³ z nim razem” (g³os prawid³owy)
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MATERIA£ I METODY

Badani
Oceniono g³os czterdziestu kobiet w wieku od 23

do 62 lat, niepal¹cych, nie pracuj¹cych w zawodach wy-
magaj¹cych wysi³ku g³osowego, nie zg³aszaj¹cych ¿ad-
nych zaburzeñ g³osu, u których w laryngoskopii poœred-
niej nie stwierdzono odchyleñ od normy w obrazie g³o-
œni.

Dla oceny wp³ywu wieku na parametry analizy aku-
stycznej wyniki porównano w czterech grupach wieko-
wych (poni¿ej 30 lat, 30-40, 41-50, powy¿ej 50). W oce-
nie foniatrycznej u wszystkich badanych stwierdzono
prawid³ow¹ emisjê g³osu w oparciu o percepcyjn¹ ocenê
g³osu wg skali GRBAS przeprowadzon¹ niezale¿nie
przez 2 osoby (foniatrê i logopedê).

Warunki techniczne badania
Nagranie g³osu do analizy odbywa³o siê w wyciszo-

nym pomieszczeniu o przeciêtnym poziomie ha³asu
30 dB pod nadzorem przeszkolonego personelu medycz-
nego. Nagrañ dokonywano za pomoc¹ programu do ana-

lizy akustycznej g³osu IRIS oraz mikrofonu pojemno-
œciowego w zestawie z komputerem wyposa¿onym w kar-
tê dŸwiêkow¹ AVACS SOUNDMAN CMI 878 SX.
W celu wyeliminowania efektu dmuchania na mikrofon
za³o¿ono porowat¹ przegrodê (cienk¹ g¹bkê) pomiêdzy
ustami pacjenta i mikrofonem.

W analizie d³ugoterminowej i ocenie spektograficz-
nej u¿yto zdania: „Ten dzielny ¿o³nierz by³ z nim razem”
jako najbardziej reprezentatywne dla jêzyka polskiego pod
wzglêdem zawartych w nim samog³osek, spó³g³osek
dŸwiêcznych i bezdŸwiêcznych, oraz g³osek nosowych.
W analizie krótkoterminowej trzykrotnie u tej samej oso-
by nagrywano samog³oskê „a” w trakcie przed³u¿onej fo-
nacji (³¹cznie 120 próbek g³osu). G³oska „a” najbardziej
nadaje siê do analizy tonu krtaniowego, nie tylko wg ba-
daczy polskich [2,4], ale równie¿ zagranicznych [21,23].
W badaniu tym, po przeanalizowaniu wizualnym spek-
trogramu i oscylogramu g³oski “a” nale¿y zawêziæ obszar
analizy do krótkiego odcinka od 01, do 0,6 s, czyli przejœæ
do analizy krótkoterminowej. W ostatniej wersji progra-
mu IRIS odcinek ten wybierany jest automatycznie, wy-
nosi on od 50 do 56 okresów, co w zale¿noœci od czêsto-
tliwoœci podstawowej Fo daje odcinek 0,2 do 0,3 s.

Ryc. 2. Spektrogram szerokopasmowy zdania (g³os prawid³owy), (ciemne pola w dolnych czêstotliwoœciach spektogramu wskazuj¹ na najwiêksze skupienia
energii widma akustycznego (natê¿enia dŸwiêku mowy) w pasmach czêstotliwoœci (formantach) charakterystycznych dla samog³osek zawartych w zdaniu
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Ryc. 3. Analiza czêstotliwoœci podstawowej w zdaniu  „Ten dzielny ¿o³nierz by³ z nim razem”, na osi X – czas, na osi Y – czêstotliwoœæ – g³os prawid³owy
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W czasie analizy krótkoterminowej ocenie podlega-
j¹ nastêpuj¹ce parametry:
- Foœr – œrednia czêstotliwoœæ podstawowa
- Parametry oceniaj¹ce wzglêdn¹ zmianê czêstotliwo-

œci:
Jitter – parametr okreœla procentowo wzglêdne zmia-
ny czêstotliwoœci podstawowej z okresu na okres
w obrêbie analizowanej próbki g³osu;
RAP, PPQ – tak jak jitter okreœlaj¹ wzglêdne zmiany
czêstotliwoœci podstawowej z okresu na okres, s¹ jed-
nak znacznie mniej wra¿liwe na zmiany d³ugoœci
okresu;
RAP – (Relative Average Perturbation) – wzglêdna
zmiana Fo ze wspó³czynnikiem wyg³adzania 3 okre-
sów; PPQ – (Pitch Period Perturbation Quotient) –
wzglêdna zmiana Fo ze wspó³czynnikiem wyg³adza-
nia 5 okresów.

- Parametry oceniaj¹ce wzglêdn¹ zmianê amplitudy:
Shimmer – okreœla wzglêdne zmiany amplitudy
z okresu na okres (dok³adniej amplitudy sk³adowej
harmonicznej o czêstotliwoœci równej czêstotliwoœci
podstawowej);
APQ – (Amplitude Perturbation Quotient) –
wzglêdna zmiana amplitudy ze sta³ym wspó³czyn-
nikiem wyg³adzania 11 kolejnych okresów.

- Parametry oceny struktury harmonicznej g³osu:
HPQ (Harmonic Perturbation Quotient);
HPQh (Harmonic Perturbation Quotient high). Pa-
rametry okreœlaj¹ zaburzenia struktury harmonicz-
nej g³osu (zniekszta³cenia formantów); wyznaczaj¹
ró¿nice sk³adowych harmonicznych pomiêdzy po-
szczególnymi okresami, (opisuj¹ one rozrzut wspó-
³czynników fourierowskich analizy poszczególnych
okresów T0 z przebiegu wybranej próbki g³osu). Ze
wzglêdu na sposób wyznaczania wspó³czynnik ten
nie jest wra¿liwy na zmiany kszta³tu poszczególnych
okresów. HPQh uczulony zosta³ na ww. zmiany w
zakresie wy¿szych czêstotliwoœci (f>1200Hz).

- R2H (Residual to Harmonic) – parametr okreœla on
stosunek sk³adowych harmonicznych sygna³u do re-
siduum (sygna³u generowanego przez fa³dy g³osowe)
indywidualnie do ka¿dego okresu T0 z analizowanej
próbki g³osu. Okreœla on bogactwo struktury forman-
towej (harmonicznej) i natê¿enie formantów (im ni¿-
sza wartoœæ wspó³czynnika, tym g³os bogatszy forman-
towo – ciekawsza barwa i przyjemniejsze brzmienie).

- U2H, U2Hl, U2Hh (Unharmonic to Harmonic) –
parametry okreœlaj¹ stosunek czêœci nieharmonicznej
(sk³adowych nie równych dok³adnie wielokrotnoœci
Fo) do harmonicznej (wielokrotnoœci Fo) dla sygna³u
g³osu z analizowanej próbki:
U2H – okreœla stosunek sk³adowych harmonicznych
do nieharmonicznych (szumów i zniekszta³ceñ) dla
ca³ego widma analizowanej próbki g³osu;
U2Hl (low) – j.w. dla dolnej czêœci widma (do 4000
Hz);

U2Hh (high) – j.w. dla górnej czêœci widma (powy-
¿ej 4000 Hz) (zak³ócenia zwi¹zane z przep³ywem
powietrza przez g³oœniê).

- Parametry wzglêdnych pomiarów szumu i zak³óceñ:
NHR1 (Noise to Harmonic Rate) – parametr ten
okreœla stosunek czêœci nieharmonicznej (ha³asu) w za-
kresie powy¿ej 1500 Hz do czêœci harmonicznej po-
ni¿ej 1500 Hz, mówi o zawartoœci szumu w sygnale
g³osu.

Analiza statystyczna
Do oceny wp³ywu wieku na wielkoœci badanych pa-

rametrów akustycznych u¿yto jednoczynnikowej analizy
wariancji [24]. Za poziom istotnoœci przyjêto p<0,05.

WYNIKI

Ocenê g³osu rozpoczynano od analizy czasowej
i spektrograficznej zdania, które zawieraj¹ wiele danych,
podlegaj¹cych jednak g³ównie ocenie subiektywnej. Przy-
k³adowe zapisy otrzymane u zdrowych kobiet przedsta-
wione s¹ na ryc. 1 i 2. Nastêpnie oceniano czêstotliwoœæ
podstawow¹ (ryc. 3) oraz pole g³osowe (ryc. 4), z wy-
kresu którego mo¿na odczytaæ: maksymaln¹ i minimal-
n¹ czêstotliwoœæ mowy oraz jego natê¿enie (zakres g³osu
mówionego).

W analizie d³ugoterminowej g³oski „a”, podobnie jak
w przypadku zdania, mo¿na oceniæ oscylogram (ryc. 5),
ewentualnie wykres pola g³osowego tej samog³oski.

W analizie krótkoterminowej g³oski „a” oceniano 13
parametrów. Analiza tych wartoœci w podgrupach wie-
kowych nie wykaza³a istotnych ró¿nic zale¿nych od wie-
ku. Œrednie wartoœci liczbowe w analizie krótkotermi-
nowej g³oski „a”, uzyskane dla ca³ej 40 osobowej grupy
zdrowych kobiet przedstawia tabela I.

TTTTTabela I.abela I.abela I.abela I.abela I. Œrednie wartoœci (zakres i odchylenie standardowe) parametrówŒrednie wartoœci (zakres i odchylenie standardowe) parametrówŒrednie wartoœci (zakres i odchylenie standardowe) parametrówŒrednie wartoœci (zakres i odchylenie standardowe) parametrówŒrednie wartoœci (zakres i odchylenie standardowe) parametrów
analizy akustycznej tonu krtaniowego Fo (g³oski „a”) w grupie zdrowych kobietanalizy akustycznej tonu krtaniowego Fo (g³oski „a”) w grupie zdrowych kobietanalizy akustycznej tonu krtaniowego Fo (g³oski „a”) w grupie zdrowych kobietanalizy akustycznej tonu krtaniowego Fo (g³oski „a”) w grupie zdrowych kobietanalizy akustycznej tonu krtaniowego Fo (g³oski „a”) w grupie zdrowych kobiet
(n=40)(n=40)(n=40)(n=40)(n=40)

Parametry akustyczne Œrednia Min. Max. Odchylenie
standardowe

Foœr (Hz.) 235,6 170,2 301,5 32,5
Jitter (%) 0,2 0,1 0,5 0,09
RAP1 (%) 0,2 0,1 0,3 0,05
PPQ1 (%) 0,2 0,1 0,3 0,06
Shimmer (%) 1,4 0,6 2,6 0,48
APQ1 (%) 1,3 0,6 2,3 0,39
HPQ (%) 13,4 7,0 20,7 2,66
HPQh (%) 57,5 24,6 107,1 17,63
R2H (%) 17,2 11,6 23,5 3,47
U2H (%) 4,3 2,3 7,9 0,97
U2Hl (%) 2,4 1,3 4,7 0,64
U2Hh (%) 19,0 8,1 31,0 5,48
NHR (%) 2,4 1,2 3,4 0,58
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Ryc. 4. Pole g³osowe zdania, na osi X – czêstotliwoœæ (Hz.), na osi Y – (dB)
a) g³os kobiecy prawid³owy
b) g³os kobiety z guzkami œpiewaczymi
W g³osie kobiety z guzkami œpiewaczymi widoczne zawê¿enia zakresu czêstotlowoœci pola g³ównego
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Ryc. 5. Oscylogram g³oski „a” w g³osie prawid³owym
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W 17 próbkach g³osu (spoœród 120) jeden lub dwa
parametry akustyczne przekracza³y normê, w 4 próbkach
– trzy parametry by³y nieprawid³owe(wg Œwidziñskiego
w g³osach prawid³owych odchylenia od normy mog¹
wykazywaæ najwy¿ej trzy parametry akustyczne).

Œrednia czêstotliwoœæ podstawowa (Fo) by³a równa
236 Hz, a œredni zakres g³osu mówionego u osób zdro-
wych waha³ siê od 110 Hz do 390 Hz, w skali muzycz-
nej od A do g1 – co stanowi oko³o 2 oktawy. Natê¿enie
g³osu mówionego zawiera³o siê w przedziale 40-100
dB(A)

Stwierdzono dobr¹ powtarzalnoœæ wyników w trzech
kolejno wykonywanych tego samego dnia badaniach.

DYSKUSJA

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie mo¿li-
woœciami klinicznego wykorzystania obiektywnych ba-
dañ akustycznych g³osu. Ocena jakoœci g³osu, która jest
akustycznym terminem percepcyjnym, pe³ni wa¿n¹ rolê
w codziennej diagnostyce foniatrycznej, laryngologicz-
nej i logopedycznej, a tak¿e w monitorowaniu skutecz-
noœci leczenia. Zaburzenia g³osu, czyli dysfonie, s¹ po-
jêciem szerszym ni¿ chrypka – objaw uwarunkowany
zmianami patologicznymi fa³dów g³osowych (ich masy,
napiêcia) i drgañ fonacyjnych. W dysfoniach oceniamy
równie¿ inne zaburzenia emisji g³osu: hyperkinezê miê-
œni fonacyjnych i artykulacyjnych, dyskoordynacjê od-
dechowo-fonacyjn¹ lub upoœledzenie czynnoœci rezona-
torów, decyduj¹cych o bogactwie formantowym g³osu
i jego barwie. Metody analizy akustycznej g³osu pozwa-
laj¹ na ocenê zaburzeñ czêstotliwoœci podstawowej,
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normê dla kobiet; obni¿on¹ wartoœæ normy Fo dla ko-
biet podaj¹ ostatnio równie¿ inni badacze [1,4,25]. Za-
kres tonu krtaniowego (Fomin – Fomax) waha³ siê w gra-
nicach 170-302 Hz, by³ zbli¿ony do skali g³osu kobie-
cego wg Abitbola [cyt. za 1]. Zakres g³osu mówionego
wynosi³ od 110 do 390 Hz, co odpowiada oko³o 2 okta-
wom (g³os prawid³owy przeciêtnie mieœci siê w skali 1,5-
2 oktaw) [1]. W przedstawianych normach akustycz-
nych g³osu zwracaj¹ uwagê niskie wartoœci parametrów
z grupy jitter i shimmer. Na taki wynik ma prawdopo-
dobnie wp³yw krótki odcinek (0,2–0,3 s) oscylogramu,
wybierany automatycznie przez program do analizy krót-
koterminowej. Wybranie d³u¿szego odcinka do analizy
z badanej próbki g³osu (Œwidziñski na podstawie w³a-
snych doœwiadczeñ proponuje 0,6s) pozwoli na uzyska-
nie wyników zbli¿onych do tych uzyskiwanych w anali-
zie MDVP. Odcinek do analizy krótkoterminowej po-
winien byæ wybierany manualnie ze œrodkowego odcin-
ka próbki g³osu. Analiza akustyczna g³osu powinna byæ
przeprowadzana przez doœwiadczonego laryngologa czy
foniatrê jako jedna z metod kompleksowego badania
narz¹du g³osu, poprzedzona badaniem klinicznym. Tym
bardziej, ¿e nale¿y pamiêtaæ, i¿ nieznaczna nieregular-
noœæ g³osu jest naturaln¹ w³aœciwoœci¹ ludzi ze zdrowym
narz¹dem g³osu. Nawet najwiêksze starania utrzymania
stabilnoœci fonacji nie znosz¹ pewnych wahañ w zakre-
sie czêstotliwoœci, amplitudy, czy nawet w zawartoœci
szumu w g³osie prawid³owym. Zwraca na to uwagê Gel-
fer na podstawie badañ normalnych g³osów 29 m³odych
kobiet [27].

Zawarty w programie akustycznym IRIS modu³ do
wyznaczania pola g³osowego daje mo¿liwoœæ zbadania
zarówno skali g³osu mówionego, jak i jego natê¿enia, co
mo¿na wykorzystaæ w próbie obci¹¿eniowej, badaj¹cej
wydolnoœæ g³osu w chorobach krtani; nie nadaje siê on
jednak do oceny dynamicznej modulacji g³osów prawi-
d³owych, a szczególnie szkolonych o du¿ej skali np. wo-
kalistów. Powodem jest koniecznoœæ utrzymywania sta-
³ego poziomu natê¿enia g³osu w w¹skim zakresie pod-
czas nagrywania dŸwiêku do analizy. Wynika to z wy-
mogów technicznych programu.

Reasumuj¹c, obiektywna metoda analizy g³osu za
pomoc¹ programu IRIS mo¿e byæ cennym uzupe³nie-
niem kompleksowego badania narz¹du g³osu. Coraz to
nowe wersje tego programu, poprawiane w toku badañ
klinicznych, powinny okazaæ siê przydatne w diagno-
styce zaburzeñ g³osu, ocenie skutecznoœci ich terapii,
a tak¿e jako metoda obiektywna w postêpowaniu
orzeczniczym dotycz¹cym chorób zawodowych narz¹-
du g³osu.

zmian amplitudy, struktury harmonicznej sygna³u oraz
obecnoœci komponentu szumowego w g³osie.

Van Lerde i wsp., Nawka, Kruse [cyt. za 2] uwa¿aj¹,
¿e analiza akustyczna g³osu powinna byæ uzupe³nieniem
diagnostyki ka¿dego schorzenia krtani, podkreœlaj¹ jej
znaczenie w ocenie efektów leczenia zachowawczego i
operacyjnego oraz rehabilitacji g³osu. W literaturze pol-
skiej Wiskirska-WoŸnica w 2002r. opisa³a przydatnoœæ
analizy akustycznej MDVP do oceny kompleksowej g³osu
w zaburzeniach czynnoœciowych i organicznych krtani
oraz korelacje wyników z badaniami wideostroboskopo-
wymi oraz skal¹ percepcyjn¹ g³osu GRBAS [2]. Nato-
miast Domeracka-Ko³odziej i wsp. zastosowali MDVP
w diagnostyce zaburzeñ g³osu u nauczycielek w wieku
emerytalnym, u których rozpoznano choroby krtani,
uznawane za zawodowe, w tym: zmiany przerostowe krta-
ni, guzki g³osowe oraz niedow³ady fa³dów g³osowych
[25]. Obrêbowski i wsp. przedstawiaj¹c propozycje ra-
cjonalnego postêpowania w orzekaniu o chorobie zawo-
dowej narz¹du g³osu, podkreœlili, ¿e w miarê mo¿liwo-
œci, analiza akustyczna g³osu jako metoda obiektywna
powinna byæ uwzglêdniana w badaniach orzeczniczych
[26]. St¹d te¿ du¿e zainteresowanie w oœrodkach fonia-
trycznych i medycyny pracy wzbudzi³ nowy program ana-
lizy akustycznej g³osu IRIS dla Foniatrii, którego do-
stêpnoœæ na rynku polskim jest wiêksza ni¿ MDVP,
przede wszystkim ze wzglêdu na ni¿szy koszt i niewiel-
kie wymagania sprzêtowe. Niestety nie znalaz³ on jesz-
cze szerokiego zastosowania klinicznego, m.in. z powo-
du braku wartoœci uznawanych za normê. Normy opra-
cowane w Polsce przez Œwidziñskiego dla programu
MDVP nie znajduj¹ zastosowania w tym programie, ze
wzglêdu na inn¹ technikê analizy i po czêœci ró¿ne para-
metry akustyczne podlegaj¹ce analizie.

W Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeñ G³o-
su i S³uchu Instytutu Medycyny Pracy podjêto siê opra-
cowania norm dla Programu IRIS w oparciu o analizê
akustyczn¹ g³osu kobiet w przedziale wieku 23-62 lat.
Pozwoli to w przysz³oœci zastosowaæ ten typ badania do
diagnostyki chorób zawodowych krtani oraz oceny sku-
tecznoœci leczenia i postêpowania orzeczniczego w dys-
foniach uwarunkowanych zawodowo. Próbki g³osu osób,
wyselekcjonowanych do badañ jako g³osy prawid³owe
w oparciu o skalê percepcyjn¹ GRBAS, wykazywa³y
w 14% odchylenia od normy w 1 lub 2 parametrach aku-
stycznych, a w 3% – w 3 parametrach akustycznych.
Wed³ug Œwidziñskiego, gdy wiêcej ni¿ 3 parametry
w analizie akustycznej ró¿ni¹ siê od normy, to g³os ba-
dany mo¿na zakwalifikowaæ jako nieprawid³owy. Œred-
nia czêstotliwoœæ podstawowa F0 w badanej grupie wy-
nosi³a 236 Hz, ni¿ej od c1 (256 Hz) – uwa¿anej za
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