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Зважаючи на значну, часом – визнача-
льну роль голосової функції у здійсненні 
комунікативних зв’язків та соціалізації лю-
дини у сучасному світі, важливість оцінки 
якості голосу не викликає сумніву. Розпо-
всюдженість порушень голосової функції 
залишається значною, особливо серед вели-
кого контингенту осіб голосо-мовних про-
фесій та тих робітників, виконання службо-
вих обов’язків яких пов’язане зі значним 
голосовим навантаженням. Такі захворю-
вання гостро переносяться пацієнтами, мо-
жуть значно погіршити їх якість життя та 
відбитися на їх професійній кар’єрі. Це ста-
вить завдання перед отоларингологією та 
фоніатрією своєчасно виявляти порушення 
голосової функції та діагностувати захво-
рювання голосового апарата з метою під-
вищення ефективності лікувально-
профілактичних заходів. 

У фоніатричній практиці використо-
вується ціла низка діагностичних методик. 
Серед методів дослідження голосової функ-
ції та визначення стану голосового апарату 
найбільш поширеними та інформативними є 
спеціалізований фоніатричний огляд, пер-
цептивна оцінка голосу, вимірювання часу 
максимальної фонації, ларингостробоско-
пія, ендоларингоскопія, спектральний аналіз 
голосу [10].  

 Незважаючи на велику кількість і рі-
зноманітність методів дослідження голосу, 
що існують у наш час, проблема 
об’єктивності його оцінки є актуальною і на 
сьогоднішній день. 

Для об’єктивної оцінки фонації вико-
ристовуються методики інструментального 
акустичного дослідження голосового сигна-
лу за допомогою спеціальних приладів і 
відповідного програмного забезпечення з 
можливістю поглибленого аналізу та отри-
мання кількісних показників. В процесі еле-
ктроакустичного аналізу розглядаються 
окремо такі якості голосу, як сила, частота, 
тембр, тривалість фонації тону [1, 2, 6, 9, 12, 
14, 15]. Останнім часом серед дослідників 
досить поширеним є акустичний спектраль-
ний аналіз голосу з використанням 
комп’ютерної техніки (апаратно-програм-
них засобів) [5, 7, 8, 10, та ін.]. Спектрогра-
фія – це метод, за допомогою якого прово-
диться визначення важливих акустичних 
характеристик голосу, насамперед частоти і 
сила його основного тону, обертонів, діля-
нок основних фонемних, а також високої та 
низької співочих формант, тощо. 

 Так, А.Ю. Юрков зі співавторами [11] 
на підставі акустичного аналізу голосового 
сигналу пацієнтів з функціональною гіпото-
нусною дисфонією зробив висновок про те, 
що нестабільність голосу за частотою та 
амплітудою у таких пацієнтів може бути 
наслідком неспроможності голосових скла-
док підтримувати коливання з певним ви-
значеним періодом. Echternach та співавто-
ри [13] досліджували акустичні характерис-
тики (основну частоту, інтенсивність) голо-
су вчителів під час тесту голосового наван-
таження (ТГН) та під час умов реального 
45-хвилинного навантаження на уроці, та 
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виявили їх зміни. Низка авторів при діагно-
стиці порушень голосоутворення надає ве-
ликого діагностичного значення саме мето-
дам акустичного аналізу голосового сигналу 
та спектральному дослідженню [2, 3, 6, 10, 
12, 14, 15]. 

Інформативним методом визначення 
якості голосу є спектральний аналіз голос-
них, який дозволяє, поряд з характеристи-
ками основного тону, оцінити обертони та 
формантний склад звуку [3-5, 7, 8, 10]. 

Отже, питання об’єктивного оціню-
вання якості фонації за допомогою акустич-
ного аналізу у пацієнтів з розладами голо-
сової функції є актуальним. 

 Мета даної роботи – вивчити якісні 
та кількісні показники формант F1 та F2 спе-
ктрального аналізу голосового сигналу у 
пацієнтів з функціональними та органічни-
ми захворюваннями голосового апарата та 
визначити їх інформативність 

 
Матеріал і методи дослідження 
Нами були обстежено 45 пацієнтів з 

функціональними та органічними захворю-
ваннями гортані, з них було 15 хворих на 
функціональну гіпотонусну дисфонію 
(ФГД), які увійшли до 1-ї групи, та 30 хво-
рих зі злоякісними новоутвореннями гортані: 
15 – після хірургічного втручання і голосової 
реабілітації за допомогою голосового проте-
зу, які склали 2-у групу, та 15 хворих на рак 
гортані/гортаноглотки до хірургічного ліку-
вання (3-я група). В якості контрольної гру-
пи було обстежено 15 осіб без патології го-
лосового апарата і порушень фонації (К).  

Акустичні дослідження проводилися 
за допомогою програми ADOBE AUDITION 
2.0 (Wave Lab LE 7), а також апаратно-
програмного комплексу LAR. Запис голосо-
вого сигналу здійснювався за допомогою 
мікрофону, розташованого на відстані 20 см 
від досліджуваного. Пацієнту пропонувало-
ся фонувати на зручній для нього висоті 
тону фонеми «а», «і», «е». Потім здійснюва-
вся аналіз отриманих акустичних показни-
ків. Для визначення гармонічного складу 
складного коливання використовувалося 
перетворення Фур’є.  

Для аналізу отриманих даних нами 
були використані методи математичної ва-
ріаційної статистики із застосуванням таких 

показників: величина (М) та її похибка 
(±m), а також коефіцієнт достовірної різниці 
(t). Достовірність отриманих результатів 
оцінювали з урахуванням критерію Стью-
дента. 

 
Результати та їх обговорення 
При проведенні спектрального аналізу 

голосового сигналу було отримано якісні та 
кількісні характеристики для кожного об-
стеженого. Оскільки для обстеження було 
обрано пацієнтів з онкологічними захворю-
ваннями, для яких важливою умовою реабі-
літації є «впізнаваність» голосу, що обумо-
влює можливість спілкування, ми відібрали 
до подальшого аналізу з усього масиву да-
них відповідні показники. При цьому ми 
оцінювали наявність та вираженість основ-
них «фонемних» формант (F1 та F2); розта-
шування їх піків відповідно до нормативних 
(референтних) меж частотного діапазону; 
«згуртованість» (щільність) частотних піків 
у складі форманти; регулярність (гармоній-
ність) основних та другорядних формант та 
обертонів; наявність та вираженість додат-
кових нерегулярних частотних проявів 
(шум, дисгармонійність), що, як правило, 
відображає наявність та ступінь захриплості 
голосу пацієнта. 

Голос людини – це не просте звукове 
коливання, він складається з низки простих 
звуків. До основного тону приєднуються 
обертони, які й надають голосу кожної лю-
дини неповторного тембру та індивідуаль-
ності. В голосі людини виділяють такі якос-
ті, як висота, сила і тембр. З точки зору аку-
стики, ці якості є наслідком змін у часі аку-
стичних параметрів звуку – частоти коли-
вань та їх амплітуди. Кількість і сила зву-
чання обертонів залежить від особливостей 
будови гортані, характеру вібраторних ко-
ливань голосових складок, а також від ве-
личини і форми резонаторних порожнин. 
Виникнення обертонів пов’язано також з 
тим, що голосові складки коливаються не 
тільки всією своєю довжиною, утворюючи 
основний тон, але і своїми більш короткими 
ділянками. Амплітуда цих часткових коли-
вань все більше зменшується, а їх частота 
зростає відповідно до зменшення такої ді-
лянки (зворотно-пропорційна залежність). 
Якщо часткові коливання відбуваються з 
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частотою, в декілька раз вищою за основний 
тон, вони називаються гармонічними або ж 
просто “гармоніками”. Число таких оберто-
нів може бути різним. Гармонійні обертони 
вокально прикрашають основний тон, а не-
гармонійні (які мають місце при захворю-
ваннях голосового апарата) погіршують 
його темброве забарвлення. Форманти – це 
області підсилених завдяки резонансу та 
артикуляції обертонів, які на спектрограмах 
голосового сигналу мають вигляд «піків» 

Отже, вміст складного звуку голосу 
можна представити у вигляді спектра. Най-
більш інформативним методом визначення 
якості голосу є спектральний аналіз голос-
них звуків (фонем), який дозволяє якісно та 
кількісно оцінити формантний та обертоно-
вий склад. В наш час найбільш розповсю-
дженим засобом для аналізу голосового 
сигналу є використання перетворення 
Фур’є. 

Основний тон – це звук певної часто-
ти, що має вирішальне значення для склад-
ного звуку і дозволяє чітко визначити його 
місце за висотою на тон-шкалі. Для кожного 
конкретного голосу основний тон залиша-
ється постійним у певних межах. Однак 
голоси різних людей з однаковою висотою 
основного тону, а отже – чутною висотою 
голосу, суттєво відрізняються один від од-
ного на слух. Схожість таких голосів поля-
гає у тому, що вони мають однаковий осно-
вний тон, їх відмінність обумовлюється 
приєднанням до основного тону додаткових 
тонів з частотою, специфічною саме для 
цього голосу. Основний тон позначається у 
спектрі голосового сигналу як F0, «нульова» 
форманта. 

Оскільки ми обстежували в даній ро-
боті осіб різної статі, різного віку і різної 
висоти голосу, ми не досліджували доклад-
но характеристики F0. 

Як відомо, мовні звуки розподіляють-
ся на дві основні групи – голосні та приго-
лосні. Голосні звуки виникають як резуль-
тат коливань голосових складок та роботи 
артикуляційного апарату. При зміні форми 
та об’єму ротової порожнини настає зміна 
голосної. Встановлено, що кожний голос-
ний звук набуває на спектральному розпо-
ділі характерних посилень, які незмінні за 
висотою (частотою коливань) і не залежать 

від основного тону. Ці області підсилення 
були названі формантами, вони познача-
ються згідно загально прийнятої практики 
як F1, F2 та, при наявності, F3 і F4. Хоча в 
частотному спектрі кожної голосної міс-
титься по 3, 4 і навіть 5 значних за інтенси-
вністю ділянок, які впливають на розпі-
знання звуків, найважливішими з них все ж 
таки вважаються тільки деякі. Виявлено, що 
в кожній голосній обов’язково є дві чітко 
виражені форманти (F1 та F2), які власне і 
визначають «впізнаваність» того чи іншого 
специфічного звуку – в даному випадку 
фонеми. Одна пов’язана з резонансом глот-
ки, а друга – з резонансом ротової порож-
нини. Отже, впізнаваність кожного звуку 
визначається поєднанням фонації та арти-
куляції. Причому одним з основних артику-
ляційних органів є язик, переміщення якого 
і утворюють в порожнинах рота і глотки 
власне необхідні для утворення формант 
змінні обсяги повітря. Ці форманти ми ви-
значаємо як «фонемні». 

Дослідження, проведені різними авто-
рами на протязі тривалого часу,  дозволили 
виділити області частот, у яких очікувано 
має бути розташовані піки таких формант. 
Так, авторами наводяться наступні середні 
частоти формант для голосних звуків: “у” – 
300, 625, 2500 Гц; “о” – 535, 780, 2500 Гц; 
“а” – 700, 1080, 2600 Гц; “і” – 240, 2250, 
3200 Гц; “и” – 300, 1480, 2230 Гц; “е” – 440, 
1800, 2550 Гц. Інші автори також вважають, 
що визначальними для впізнаваності цих 
фонем є такі формантні (частотні) ділянки: 
“у” – 200-600 Гц; “о” – 400-800 Гц; “а” – 
1000-1400 Гц; “і” – 2800-4200 Гц; “и” – 220-
600, 1500-2300 Гц; “е” – 600-1000, 1500-
2500 Гц.  

Оскільки ми обрали для обстеження 
групу пацієнтів з онкологічними захворю-
ваннями і для них важливою умовою реабі-
літації та якості життя є саме «впізнава-
ність» голосу, що обумовлює можливість 
спілкування і соціалізації, ми відібрали до 
подальшого аналізу з усього масиву акусти-
чних даних відповідні показники. Тому ми 
провели дослідження якісних та кількісних 
показників основних «фонемних» формант 
у обраних групах пацієнтів з порушеннями 
голосової функції. При цьому ми якісно 
визначали наявність достатньо вираженого 
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піку у очікуваній області частот, його амп-
літуду, компактність піку та наявність дода-
ткових коливань, шуму. Було обрано для 
аналізу такі показники. 

1) Наявність та вираженість основних 
фонемних формант (F1 та F2). Цей показник 
дозволяє оцінити, чи є фонація певної фо-
неми чіткою і зрозумілою для оточуючих. 
Кількісно ми оцінювали амплітуду форман-
ти – інтенсивність сигналу на найвищій 
точці піку в дБ, а також частоту в Гц. 

2) Розташування піків основних фо-
немних формант відповідно до норматив-
них (референтних) частотних меж. Прово-
дилась оцінка, наскільки пік форманти від-
повідає очікуваним показникам, чи вихо-
дить за межі референтної частотної ділянки. 
Якісно це виглядало як зсув піку форманти 
відносно нормативного значення у зону 
більш високих або низьких частот. Кількіс-
но визначалась відмінність частоти в точці, 
яка відповідала верхівці піку форманти, від 
такої ж величини в нормі. Оскільки такі 
зміни можуть відбуватися у більш високо-
частотну чи більш низькочастотну зону, 
оцінювали величину «зсуву», тобто інтер-
вал зміщення піку форманти відносно нор-
ми. Зауважимо, що при незначному зміщен-
ні впізнаваність звуку фонації зберігається. 

3) «Згуртованість», «щільність» часто-
тних піків у складі форманти. Цей показник 
дозволяє оцінити, наскільки компактним є 
пік відповідної форманти в області основи – 
він може бути щільним, або розтягнутим на 
широку частотну ділянку. Якісно це може 
виглядати як високий вузький пік, або ж як 
низький і широкий. Для якісного (благозвуч-
ного) голосу притаманний перший варіант. 
Другий може свідчити про порушення у го-
лосовому апараті і на слух сприймається як 
захриплий, нечіткий звук. Наявність широкої 
основи піку нерідко супроводжується додат-
ковими негармонійними піками меншої ін-
тенсивності, «роздвоєнням» піку та іншими 
змінами форми. Кількісно це виражається у 
визначенні проміжку області частот, що 
охоплює основу піку (в Гц). 

При аналізі спектру співочого голосу 
відмічають також наявність двох посилень 
обертонів, які не мають нічого спільного з 
формантами голосних звуків мови. Так, до 
спектру добре поставленого співочого голо-

су завжди входять підсилені обертони з час-
тотою від 300 до 600 Гц. Ця область підси-
лених обертонів має назву низької співочої 
форманти. ЇЇ наявність забезпечує «округ-
ле» та «м’яке» звучання голосу. Прийнято 
вважати, що місцем виникнення низької 
співочої форманти є нижня частина глотки і 
трахея. Також в спектрі співочого голосу 
виявляються виражені обертони високої 
частоти в зоні від 2500 до 3200 Гц – це так 
звана висока співоча форманта, яка забезпе-
чує “блиск” і “металевість” в звуці. Висока 
співоча форманта виникає у вестибулярно-
му відділі гортані. Вона утворюється в не-
великій надгортанній порожнині (близько 3 
кубічних сантиметрів), що виконує роль 
надгортанного (надскладкового) резонато-
ра. В утворенні високої співочої форманти 
поряд з надгортанним резонатором певну 
роль відіграють білягортанні порожнини, 
розташовані в нижній частині глотки по 
обидві сторони від гортані і відомі як гру-
шоподібні синуси. Для кожного типу голосу 
вона різна, але у одного і того ж виконавця 
однакова за своєю частотою і загалом ви-
значається у проміжку 2500-3200 Гц. Наяв-
ність співочих формант, як правило, свід-
чить про гарну якість голосу, вираженість їх 
притаманна для «поставлених» голосів. Такі 
форманти позначаються Fв та Fн, або Fh та 
Fl. Наявність таких формант може свідчити 
про перспективність розвитку голосу, в то-
му числі професійного. В нашому дослі-
дженні характеристики Fв та Fн оцінювались 
якісно – чи визначалися взагалі у досліджу-
ваних хворих достатньо виражені зони під-
силення обертонів у цих ділянках, які мож-
на було б трактувати, як наявність відповід-
них формант. 

В нашому дослідженні було вивчено 
характеристики спектру голосового сигналу 
при фонуванні звуків «і», «а» та «е». Так, 
при фонуванні звуку «і» має місце макси-
мальне змикання голосової щілини та під-
вищення тонусу всього голосового апарату, 
а при звуку «е», навпаки, фонація відбува-
ється в умовах максимального розслаблен-
ня. При фонуванні звуку «а» відбувається 
найбільше відкриття порожнини рота, зміна 
форми надставної труби. За акустичними 
параметрами, для звуку «а» характерне най-
більш щільне розташування основних фо-
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немних формант F1 та F2 – на відстані 380 
Гц (F2-F1=380 Гц). Для звуку «і» таке зна-
чення складає 2010 Гц, для «е» – 1360 Гц. 

Отже, при аналізі спектру голосового 
сигналу у досліджуваних групах ми отри-
мали наступні дані. 

У осіб контрольної групи мали місце 
стійкі піки основних формант фонем, чітко 
визначався основний тон, спектрограми 
голосового сигналу наповнені регулярними 
обертонами без додаткових значних (доста-
тньо виражених) дисгармонійних коливань, 
які створюють «шум» (рис. 1.). Форманти 
були достатньої інтенсивності, щільні, що 
виглядало візуально як вузькі високі піки. 
Також у них мало місце певне чітке підви-
щення інтенсивності обертонів у зонах час-
тот, що відповідають високій та низькій 
співочій формантам. 

Зауважимо, що регулярність піків 
обертонів в спектрі звуку голосу практично 
завжди відповідає його задовільній якості. 
Порушення такої регулярності може озна-
чати наявність патології голосового апарату 
або погрішності практики голосоведення.  

У пацієнтів з ФГД (1 група) також чі-
тко визначались всі основні форманти (Fо, 
F1 та F2), достатньо виражене підвищення 
інтенсивності у зонах Fв та Fн визначалося 
не у всіх. Однак у осіб даної групи мали 
місце дещо розширені основи піків фор-
мант, зменшення їх інтенсивності, а також 
спостерігалися додаткові коливання різної 
інтенсивності та частоти, значною мірою – 
нерегулярні (рис. 2). 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Спектр голосового сигналу при фо-

нації фонеми «і» у обстеженого контрольної групи 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектр голосового сигналу при фо-
нації фонеми «і» пацієнткою з функціональною 
гіпотонусною дисфонією (1-а група) 

 
У пацієнтів 2-ї групи (з голосовими 

протезами) ми спостерігали основні фонемні 
форманти, але вони були дещо розтягнутими 
– меншої амплітуди та з більш широкою 
основою, нерідко зміщені від зони референ-
тних значень. При цьому на спектрограмах 
мала місце значна кількість додаткові нере-
гулярних та регулярних коливань різної ін-
тенсивності. При якісній оцінці результати 
аналізу голосового сигналу у цій групі суттє-
во відрізнялись від типових спектрограм осіб 
1-ї групи і виглядали як суцільно заповнене 
«поле» частот, що свідчить про високий рі-
вень «шуму». Підсилення у зонах Fв та Fн у 
пацієнтів даної групи виявлено не було (рис. 
3). Також для пацієнтів цієї групи було хара-
ктерним швидке «затухання» та нерівномір-
ність фонації (див. нижній графік рис. 3) та 
зменшення часу максимальної фонації. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спектр голосового сигналу при фо-
нації фонеми «і» у пацієнта 2-ї групи.  
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У хворих на рак горта-
ні/гортаноголотки ми спостерігали ще більш 
різко відмінну якісну картину (рис. 4). Під-
вищення інтенсивності сигналу в області F1 
та F2 було чітким, але була наявна значна 
кількість додаткових коливань різної частоти 
та інтенсивності, які на значних ділянках 
зливалися у суцільне заповнене поле. Це, 
зокрема, часом ускладнювало можливість 
визначення основи піку форманти, але оче-
видно демонструвало її значне розширення у 
даної категорії хворих порівняно з іншими 
досліджуваним. У деяких хворих цієї групи 
ми стикалися з певними труднощами при 
визначенні центрального піку форманти, 
оскільки в очікуваній зоні на верхівці хвилі 
визначалося кілька піків приблизно однако-
вої висоти, або вищої за «формантну», або ж 
спостерігався «роздвоєний» пік та ін. Також 
ми спостерігали зміщення частоти на рівні 
найвищого піку форманти відносно контро-
льного значення, у деяких хворих воно було 
вираженим. Звертає також на себе увагу ще 
більш виражене, ніж у обстежених 2-ї групи, 
швидке «затухання» та нерівномірність фо-
нації (див. нижній графік рис. 4). Підвищен-
ня інтенсивності обертонів у зонах частот, 
що відповідають високій та низькій співочій 
формантам у пацієнтів даної групи не спо-
стерігалося. Були наявні ознаки великого 
рівня «шуму». Це підтверджує суб’єктивне 
враження про те, що голос у даної категорії 
хворих був не достатньо дзвінким, насиче-
ним, звучав дещо приглушено і тьмяно з 
вираженою захриплістю. 

У пацієнтів з функціональними пору-
шеннями голосу не відбувалося достовірно-
го зміщення частоти піку формант та зни-
ження їх амплітуди. Однак у даній групі 
хворих спостерігалося достовірне розши-
рення основи піку форманти F1 при фону-
ванні звуку «е». Загалом, у обстежених 1-ї 
групи спостерігалась тенденція до певного 
розширення основи піків фонемних фор-
мант та зниження їх інтенсивності, але ці 
показники достовірно не відрізнялися від 
контрольних значень (окрім уже вказаного 
достовірного розширення основи піку фор-
манти F1 при фонуванні звуку «е»), а змі-
щення частоти піків формант практично не 
відбувалося. Зауважимо також, що у пацієн-
тів з ФГД спостерігалось односпрямоване 

(хоч і незначне) зміщення частоти піків, 
таке ж, як і у хворих з органічними уражен-
нями голосового апарата – або уверх, або 
униз, окрім фонації звуку «і», де було вияв-
лене зміщення частоти піку форманти F1 
уверх у хворих на ФГД, тоді як у пацієнтів 
2-ї та 3-ї груп таке зміщення відбувалося у 
зону більш низьких частот. Загалом у паціє-
нтів 1-ї групи при кількісному аналізі спек-
тральних характеристик фонемних формант 
F1 та F2 були виявлені достовірні зміни ли-
ше в одному показнику – F1. 

При аналізі кількісних показників 
спектрального аналізу голосового сигналу у 
досліджуваних групах нами було виявлено 
(табл. 1-3), що у досліджуваних групах па-
цієнтів з функціональними та органічними 
порушеннями голосоутворення відбувається 
зменшення інтенсивності та щільності фор-
мант, а в деяких групах – зміщення частоти 
на піку форманти від нормативних значень 
у область більш високих або більш низьких 
частот. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Спектр голосового сигналу при фо-

нації фонеми «і» у хворого на рак гортані / горта-
ноглотки (3-я група). 

 
Кількісний аналіз показав, що у паціє-

нтів з органічною патологією голосового 
апарата відбуваються значні зміни в акус-
тичних характеристиках формант F1 та F2. 
Причому у обстежених 2-ї та 3-ї груп спо-
стерігаються як спільні риси, так і характе-
рні відмінності між собою. Так, у пацієнтів 
2-ї групи має місце найбільш виражене 
зниження інтенсивності формант F1 та F2 
при фонуванні усіх досліджуваних звуків.  
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При фонуванні звуків «а» та «е» у осіб 
3-ї групи при зниженні, відносно контролю, 
інтенсивності F1, та у пацієнтів 1-ї групи – 
на усіх фонемах спостерігається незначне 
зниження інтенсивності F2, а її інтенсив-
ність більша, ніж у пацієнтів не тільки 3-ї, 
але й 1-ї групи, а при виголошенні звуку «і» 
взагалі має місце підвищення інтенсивності 
форманти F2 понад контрольні значення. 
Отже, у даній групі спостерігається поси-
лення участі ротової порожнини у фонації 
звуку при послабленні глоткового компоне-
нту. 

В двох групах пацієнтів з органічною 
патологією голосового апарата має місце 
достовірне збільшення основи піку обох 
фонемних формант F1 та F2 (зменшення 
щільності формант), крім звуку «а», де роз-
ширення основи форманти F2 у хворих 2-ї 
групи було недостовірним. Причому найбі-
льшим таке розширення обох фонемних 
формант F1 та F2 (на усіх фонемах) було у 3-
й групі, крім основи піку форманти F1 на 
звуку «і», де найбільш розширеною вона 
була у пацієнтів 2-ї групи. Зауважимо, що у 
багатьох випадках розширення основи фор-
мант у пацієнтів 3-ї групи було достовірно 
більшим не лише порівняно з контрольною 
групою, але й з 1-ю групою (F1 – на «а» та 
«і», F2 – на «і» та «е»), та навіть з 2-ю гру-
пою (F2 – на «і»). 

У переважної більшості пацієнтів з 
органічною патологією (2-а та 3-я групи) 
спостерігалося зміщення найбільш вираже-
ної частоти піків формант F1 та F2 відносно 
контрольного значення, і таке зміщення 
було односпрямованим в обох групах (або у 
зону більш високих частот, або у зону низь-
ких). У 3-й групі досліджуваних хворих (зі 
злоякісними утвореннями гортані / гортано-
голотки) спостерігалося достовірне (p<0,05; 
p<0,01) зміщення частоти піку форманти F1 
при фонуванні «і» та «е», та F2 на «а», най-
більш вираженим (p<0,01) воно було при 
фонуванні звуку «і». Це свідчить про вира-
жене у значній мірі порушення голосової 
функції, яке відбивається на впізнаваності 
звуків фонації. Причому для F2 при фонації 
звуку «і» достовірна різниця (p<0,01) спо-
стерігається у пацієнтів цієї групи не тільки 
порівняно з 1-ю групою (хворі з функціона-
льними порушеннями голосоутворення), але 

і з 2-ю групою (з хірургічною реабілітацією 
методом голосового протезування). Най-
більш виражено зміни проявлялися при фо-
нуванні звуку «і», де було виявлено досто-
вірні зсуви піку обох формант F1 та F2 для 
обох груп з органічною патологією (2-а та 
3-я групи). При фонуванні звуку «а» мали 
місце достовірні зсуви F1 у обох цих групах, 
а при виголошенні фонеми «а» спостеріга-
лися достовірні відхилення для F2 у 3-й гру-
пі. 

Відзначимо, що при виголошенні зву-
ку «і» також спостерігалась достовірна від-
мінність частоти піку форманти F2 у 2-й та 
3-й групах від показників у контрольній 
групі, що, очевидно, можна пояснити знач-
ними змінами конфігурації ротової порож-
нини як компенсаторного механізму внаслі-
док послаблення глоткового компоненту 
фонації у таких хворих. 

Оскільки саме виразність, впізнава-
ність мови має вирішальне значення для 
здійснення комунікативної ролі «другої 
сигнальної системи», показники, що відби-
вають таку виразність, можуть водночас 
використовуватися як один з маркерів якос-
ті життя пацієнтів зі значними розладами 
голосоутворення. Пацієнти зі злоякісними 
утвореннями гортані дуже занепокоєні саме 
перспективою цілком втратити можливість 
спілкування, що додає тривожності і не 
сприяє позитивному налаштуванню перед 
хірургічним втручанням. Однак проведені 
нами дослідження за допомогою 
об’єктивної методики показали, що у паціє-
нтів з голосовими протезами голосова фун-
кція не гірша, а за деякими показниками – 
краща, ніж у хворих на рак гортані / горта-
ноглотки до операції. 

Отже, згідно аналізу отриманих да-
них, найбільш інформативними показника-
ми для оцінки вираженості порушень голо-
сової функції та впізнаваності голосу є такі: 
інтенсивність та щільність фонемних фор-
мант (F1 та F2), зсув частоти фонемних фор-
мант (F1 та F2), регулярність (гармонійність) 
основних та другорядних формант та обер-
тонів, наявність та вираженість додаткових 
нерегулярних частотних проявів (шум, дис-
гармонійність). Загалом, чим більш вираже-
ні порушення голосу, тим більші зміни аку-
стичних параметрів виявляються при спект-
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ральному аналізі голосового сигналу. Чим 
менша впізнаваність голосу, тим більші 
зміни відбуваються з основними фонемни-
ми формантами (F1 та F2) – вони стають 
менш щільними та інтенсивними, а також 
менш «точними» по частоті – візуально на 
спектрограмах це виглядає так, що піки 
стають більш широкими та низькими, а їх 
верхівка зміщується від контрольної часто-
тної зони, нерідко має нечітку форму. При-
чому найбільш чіткі тенденції виявлялися 
на звуках «і» та «е», що можна пояснити 
особливостями фонування цих голосних 
звуків та положення органів голосового 
апарата при їх виголошенні. Більш наочно 
отримані дані представлені на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Усереднені форми піку форманти F1 

при фонуванні звуку «е» у різних групах дослі-
джуваних хворих (1 – функціональні порушення 
голосу, 2 – пацієнти з голосовими протезами, 3 – 
хворі на рак гортані/гортаноглотки), К – особи 
контрольної групи. 

 
Отже, проведені дослідження спект-

рального аналізу голосу у хворих з функці-
ональними та органічними захворюваннями 
голосового апарату дозволили виявити по-
рушення у якісних та кількісних характери-
стиках основних фонемних формант голо-
сового сигналу, найбільш виражені у осіб зі 
злоякісними утвореннями гортані / гортано-
голотки та визначити найбільш інформати-
вні з них. 

При захворюваннях голосового апара-
та (як функціональних, так і органічних) при 

фонуванні фонем «а», «і», «е», як правило, 
спостерігається тенденція до зниження інте-
нсивності формант F1 та F2 та зменшення їх 
«щільності» (розширення основи піків), най-
більш виражена у осіб з органічними ура-
женнями голосового апарата, особливо у 
хворих на рак гортані / гортаноглотки. 

При фонуванні фонем «а», «і», «е» у 
пацієнтів із захворюваннями голосового апа-
рата (як функціональними, так і, особливо, 
органічними) спостерігається тенденція до 
зміщення частоти піку формант F1 та F2 від 
контрольних значень, найбільш виражена у 
осіб з органічними ураженнями голосового 
апарата, особливо у хворих на рак гортані / 
гортаноглотки. Причому піки формант змі-
щуються як вбік високих, так і низьких час-
тот. Так, зміщення частоти піку форманти F1 
у пацієнтів всіх груп було спрямоване вбік 
високих частот при фонації «і» та низьких – 
при фонації «а». Для звуку «е» у пацієнтів з 
органічними захворюваннями голосового 
апарату був притаманний зсув в бік низьких 
частот, а у хворих на ФГД він зміщувався в 
область більш високих частот, хоча і недо-
стовірно. Зміщення частоти піку форманти 
F2 спрямовувалось «вниз» для всіх груп при 
фонації «а», та «уверх» – для всіх груп на 
звуку «і» та «е». Цей показник може бути 
використаним у якості об’єктивного крите-
рію визначення впізнаваності мови, що має 
велике значення для хворих зі злоякісними 
новоутвореннями гортані та глотки. Чим 
більш вираженим є таке зміщення, тим гірше 
впізнаваність голосу. 

Зауважимо, що найбільш виражені 
зміни акустичних параметрів фонації, особ-
ливо пов’язаних з впізнаваністю звуків, за 
даними спектрального аналізу голосового 
сигналу виявляються як для функціональ-
них порушень голосоутворення, так і для 
органічних уражень голосового апарата при 
фонуванні звуків «і» та «е». За даними спе-
ктрального аналізу голосового сигналу, 
найбільш виражені порушення серед дослі-
джуваних груп пацієнтів з функціональни-
ми та органічними порушеннями голосу 
виявлені нами у осіб зі злоякісними утво-
реннями гортані / гортаноголотки. 

Зважаючи на те, що кількісні показни-
ки спектрального аналізу голосового сигна-
лу є об’єктивними даними, вони є цінними 

1 

2 

3 

К 



42  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016 

об’єктивними критеріями для визначення 
ступеня порушення голосоутворення, якості 
життя пацієнтів з раком гортані / гортаног-
лотки, а також ефективності реабілітацій-
них заходів у разі їх проведення. 

На нашу думку, отримані дані пред-
ставляють великий науковий та практичний 
інтерес та потребують подальшого ґрунтов-
ного вивчення. 

 
Висновки: 
1. При захворюваннях голосового 

апарата (як функціональних, так і органіч-
них) при фонуванні фонем «а», «і», «е», як 
правило, спостерігається тенденція до зни-
ження інтенсивності формант F1 та F2 та 
зменшення їх «щільності» (має місце роз-
ширення основи піків), а у осіб з виражени-
ми органічними захворюваннями голосово-
го апарата – ще й зміщення найбільш вира-
женої частоти піку фонемних формант від 
контрольних значень у зону більш високих 
або більш низьких частот. За даними прове-
деного нами спектрального аналізу голосо-
вого сигналу, найбільш виражені порушен-
ня серед досліджуваних груп пацієнтів з 
функціональними та органічними порушен-
нями голосу виявлені у осіб зі злоякісними 
утвореннями гортані/гортаноголотки. 

2. Серед груп пацієнтів з онкологіч-
ною патологією гортані об’єктивно не гір-
ша, а за деякими показниками – краща го-
лосова функція спостерігалася у групі про-
оперованих осіб із застосуванням голосових 
протезів порівняно з хворими на рак гортані 
/ гортаноглотки до хірургічного втручання.  

3. Найбільш інформативними якісни-
ми і кількісними показниками спектрально-
го аналізу голосового сигналу для оцінки 
фонації у хворих з органічними ураженнями 
голосового апарата є такі: наявність та ви-
раженість основних фонемних формант (F1 
та F2), розташування їх піків на частотній 
шкалі відповідно до нормативних (референ-

тних) меж (наявність і вираженість зміщен-
ня), «щільність» формант, регулярність (га-
рмонійність) основних та другорядних обе-
ртонів, вираженість «шуму». 

4. Найбільш інформативними якісни-
ми і кількісними показниками спектрально-
го аналізу голосового сигналу для оцінки 
фонації у хворих з функціональними пору-
шеннями голосу є такі: «щільність» фор-
мант, регулярність (гармонійність) основ-
них та другорядних формант та обертонів, 
наявність та вираженість додаткових нере-
гулярних частотних проявів (шум, дисгар-
монійність), наявність та вираженість під-
вищення інтенсивності обертонів і форму-
вання піків у зонах частот, що відповідають 
високій та низькій співочій формантам. У 
пацієнтів з функціональними розладами 
голосоутворення несуттєво знижується ін-
тенсивність основних фонемних формант 
(F1 та F2) та практично не змінюється їх час-
тотне положення відносно норми. 

5. Показники спектрального аналізу 
голосового сигналу (інтенсивність, щіль-
ність та зсув частоти) фонемних формант F1 
та F2 можуть слугувати об’єктивними кри-
теріями для оцінки впізнаваності мови, сту-
пеня порушення голосової функції у осіб з 
вираженими розладами голосоутворення, 
бути використані в динаміці проведення 
лікувальних заходів у пацієнтів після хірур-
гічного лікування раку гортані / гортаногло-
тки з метою об’єктивного визначення ефек-
тивності різних методів голосової реабілі-
тації таких осіб, а також одним з маркерів 
визначення якості їх життя. 

6. За даними спектрального аналізу 
голосового сигналу, найбільш виражені 
зміни акустичних параметрів фонації, 
пов’язані з впізнаваністю звуків, проявля-
ються при фонуванні звуків «і» та «е» у 
хворих з органічними ураженнями голосо-
вого апарата (рак гортані / гортаноглотки; 
голосові протези). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМАНТ F1 И F2 ПО ДАННЫМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ГОЛОСОВОГО СИГНАЛА У ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА 

Шидловская Т.А., Волкова Т.В., Цимбалюк Е.Н. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Учитывая большую роль голосовой функции в осуществлении коммуникативных связей и социали-
зации человека в современном мире, не вызывает сомнения важность оценки качества голоса. Несмотря на 
большое количество и разнообразие методов исследования голоса, проблема объективности его оценки 
актуальна и сейчас. Для объективной оценки фонации используются методики инструментального аку-
стического исследования голосового сигнала с помощью специальных приборов и соответствующего 
программного обеспечения. Информативным методом определения качества голоса является спектраль-
ный анализ гласных. 

Цель данной работы – изучить качественные и количественные показатели формант F1 и F2 спек-
трального анализа голосового сигнала у пациентов с функциональными и органическими заболеваниями 
голосового аппарата и определить их информативность. 

Материал и методы исследования. Нами были обследованы пациенты с функциональными и ор-
ганическими заболеваниями гортани – 15 больных функциональной гипотонусной дисфонией (1 группа) и 
30 больных с злокачественными образованиями гортани: 15 – после хирургического вмешательства и 
голосовой реабилитации с помощью голосового протеза (2 группа), 15 – больные раком горта-
ни/гортаноглотки до хирургического лечения (3 группа). В качестве контрольной группы были обследова-
ны 15 человек без патологии голосового аппарата (К). Производился анализ акустических показателей 
фонем «а», «и», «е» с помощью программы ADOBE AUDITION 2.0 (Wave Lab LE 7), а также аппаратно-
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программного комплекса LAR. Для анализа полученных данных нами были использованы методы мате-
матической вариационной статистики с применением критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. По данным спектрального анализа голосового сигнала у пациентов 
1-й группы четко определялись все основные форманты (Fо, F1 и F2), однако имели место несколько рас-
ширенные основания их пиков, уменьшение их интенсивности, а также дополнительные колебания раз-
личной интенсивности и частоты, в значительной степени – нерегулярные. У пациентов 2-й группы мы 
наблюдали основные фонемные форманты, но они были несколько растянутыми – меньшей амплитуды и 
с более широким основанием, нередко – смещены по частоте, на спектрограммах имел место высокий 
уровень «шума». У больных 3 группы повышение интенсивности сигнала в области F1 и F2 было четким, 
но присутствовало значительное количество дополнительных колебаний различной частоты и интенсив-
ности, имел место высокий уровень «шума», смещение частоты пика форманты относительно контрольно-
го значения, у некоторых больных – выражено. 

При анализе количественных показателей спектрального анализа голосового сигнала нами было 
выявлено, что в исследуемых группах пациентов происходит уменьшение интенсивности и плотности 
формант, а в некоторых группах – смещение частоты на пике форманты от нормативных значений, в об-
ласть более высоких или более низких частот. 

У пациентов 1-й группы не происходило статистически значимого (достоверного) смещения часто-
ты пика формант и снижения их интенсивности, а также расширение базы пиков формант (кроме досто-
верного расширения форманты F1 при фонирование звука «е»). 

У пациентов с исследуемой органической патологией голосового аппарата происходят значитель-
ные изменения в акустических характеристиках формант F1 и F2. Так, в них имеет место выраженное сни-
жение интенсивности формант F1 и F2 при фонировании всех исследуемых звуков. Однако в 3-й группе 
при фонировании звука "и" было обнаружено повышение интенсивности форманты F2 сверх контрольных 
значений, что может свидетельствовать о усиления участия ротовой полости в фонации звука при ослаб-
лении глоточного компонента у больных раком гортани/гортаноглотки. 

В группах 2 и 3 имеет место достоверное уменьшение плотности формант F1 и F2, причем наиболь-
шим расширение основы пика было в группе 3, кроме пика форманты F1 на звуке «и». Во многих случаях 
расширение основы формант у пациентов 3 группы было достоверным не только по сравнению с кон-
трольной группой, но и с группой 1 (F1 на «а» и «и», F2 на «и» и «е»), и даже 2 ( F2 на «и»). 

У пациентов групп 2 и 3 наблюдалось однонаправленное смещение частоты пиков формант F1 и F2. 
В 3 группе исследуемых оно было достоверным (p <0,05; p <0,01) для пика форманты F1 при фонировании 
«и» и «е», и F2 на «а». Причем для F2 при фонации звука "и" достоверная (p <0,01) разница наблюдается в 
этой группе не только по сравнению с группой 1, но и 2. Заметим, что изменения этого показателя имеют 
отношение к узнаваемости фонации. 

По нашему мнению, количественные показатели спектрального анализа голосового сигнала высту-
пают ценными объективными критериями для определения степени нарушения голосообразования, опре-
деления качества жизни пациентов с раком гортани / гортаноглотки, а также эффективности реабилитаци-
онных мероприятий в случае их проведения. С помощью объективной методики показано, что у пациен-
тов с голосовыми протезами голосовая функция не хуже, а по некоторым показателям – лучше, чем у 
больных раком гортани / гортаноглотки до операции. 

Выводы: У больных с нарушениями голоса при фонирование фонем «а», «и», «е», как правило, на-
блюдается тенденция к снижению интенсивности формант F1 и F2 и уменьшение их «плотности», а у лиц с 
выраженными органическими заболеваниями голосового аппарата еще и смещение наиболее выраженной 
частоты пика фонемных формант. По нашим данным, наиболее выраженные нарушения выявлены у лиц 
со злокачественными образованиями гортани / гортаноголотки. Среди групп пациентов с онкологической 
патологией гортани объективно не хуже, а по некоторым показателям – лучшая голосовая функция на-
блюдалась в группе прооперированных лиц с применением голосовых протезов по сравнению с больными 
раком гортани / гортаноглотки до хирургического вмешательства. 

Показатели спектрального анализа голосового сигнала (интенсивность, плотность и сдвиг частоты) 
фонемных формант F1 и F2 могут служить объективными критериями для оценки узнаваемости языка, 
степени нарушения голосовой функции у лиц с выраженными расстройствами голосообразования, быть 
использованы в динамике проведения лечебных мероприятий у пациентов после хирургического лечения 
рака гортани / гортаноглотки с целью объективного определения эффективности различных методов голо-
совой реабилитации таких лиц, а также одним из маркеров определения качества их жизни. 
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FORMANTS F1 AND F2 CHARACTERISTICS ACCORDING TO VOICE SIGNAL SPECTRAL  
ANALYSIS IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL AND ORGANIC DISEASES  

OF THE VOCAL APPARATUS 

Shydlovs'ka T.A., Volkova T.V., Cymbaljuk Je.M. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

Considering the great role of the voice function in the realization of communication links and socialization 
in the modern world, there is no doubt about the importance of the voice quality assessing. Despite the large num-
ber and variety of the voice studying methods, its evaluation objectivity problem is still relevant. In the phonation 
technique objective assessment is used voice signal instrumental acoustic research including special devices and 
software. The informative method of the voice quality assessment is a spectral vowels analysis. 

The purpose of this work – to study the quality and quantity indices of the formants F1 and F2 in spectral 
analysis of the voice signal in patients with vocal apparatus functional and organic diseases and determine their 
descriptiveness. 

Materials and methods. We have examined patients with functional and organic larynx diseases - 15 pa-
tients with functional hypotonic dysphonia (group 1) and 30 patients with malignant tumors of the larynx: 15 - 
after surgery and voice rehabilitation with the voice prosthesis (group 2), 15 - patients with laryngeal / hypopha-
rynx cancer before surgical treatment (group 3). As a control group were examined 15 people without the vocal 
apparatus disease (K). The acoustic parameters analysis of phonemes [a], [i], [e] was provided with the program 
ADOBE AUDITION 2.0 (Wave Lab LE 7) and hardware-software complex LAR. The data obtained was ana-
lyzed with Mathematical methods of variation statistics using Student's criteria. 

Results and discussion. According to the spectral analysis all of the major formants (Fo, F1 and F2) were 
determined in the 1 group of patients, but their peaks had slightly expanded bases, reduced intensity and additional 
vibrations of varying intensity and frequency, to a considerable degree - irregular. We observed basic phonemic 
formants in 2 group – they were slightly stretched – with smaller amplitude and wider base, often - are offset from 
by the frequency, the high noise level was found on the spectrograms. In 3 group of patients signal intensity in-
crease on the F1 and F2 was clear, but a significant number of additional oscillations of different frequencies and 
intensities were attended, also there were a high "noise" level and formant frequency peak shift according to the 
reference value, in some patients – expressed.  

Taking into account quantitative indices of the voice signal spectral analysis we found that the intensity 
and density of formants decreased in patients in the test groups, and in some groups –the formant frequency peak 
shifted to higher or lower frequencies.  

Patients in 1 group did not have statistically significant (reliable) formant frequency peak shifts or reduc-
tion of their intensity, as well as the base broadening of formant peaks (except for significant formant F1 expan-
sion during the sound [e] phonation). 

There were significant changes in the acoustic characteristics of the formants F1 and F2 in patients with or-
ganic pathology of the vocal apparatus. It was observed a marked reduction in the intensity of the formants F1 and 
F2 during phonation in all sound tests. However, in 3 group during sound [i] phonation it was found the formant F2 
intensity increase in comparison with control indices, which may indicate a strengthening the involvement of the 
oral cavity with the weakening of pharyngeal phonation component in patients with larynx / hypopharynx cancer. 

There was a significant decrease in the density of the formants F1 and F2 in groups 2 and 3, where the 
broadest peak basis was in 3 group, except for the F1 formant peak of the sound [i]. In many cases, formant bases 
extension in 3 group patients was significant not only compared to the control group, but also to the group 1 (F1 
on [a] and [i], F2 on [i] and [e]), and even to 2 (F2 on [i]). 

In 2 and 3 groups of patients was observed an unidirectional formants F1 and F2 peaks frequency shift. In 
the 3 surveyed group it was significant (p <0,05; p <0,01) for the F1 formant peak during [i], [e] phonation and for 
the F2 - during [a]. For F2 sound [i] phonation significant (p <0,01) difference observed not only in comparison 
with group 1, but also with 2. We note that the changes in this index relate to the phonation recognition. 

In our view, the voice signal spectral analysis quantitative indices are good objective criteria for determin-
ing the voice disorders degree, determining the life quality of patients with larynx / hypopharynx cancer, and the 
effectiveness of conducted rehabilitation measures. Using objective methods it was shown that in patients with 
voice prostheses voice function is not worse, and in some characteristics – better, than in patients with larynx / 
hypopharynx cancer before surgery. 

Conclusions: In patients with impaired voice function during the [a], [i], [e] phonation is usually observed 
the intensity and density decrease tendency of the formants F1 and F2, and in patients with severe vocal apparatus 
organic disease also was found the most pronounced frequency phonemic formant peak shift. According to our 
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data, the most prominent violations were detected in patients with malignant tumors of the larynx / hypopharynx. 
Among the groups of patients with laryngeal cancer pathology objectively no worse, and in some indicators - the 
best voice function was observed in the operated patients group with the voice prostheses in comparison with 
patients with larynx / hypopharynx cancer before surgery. 

The voice signal spectral analysis indicators (intensity, density and frequency shift) of the phonemic for-
mants F1 and F2 can serve as objective criteria to assess the language recognition, the vocal function violation 
degree in patients with severe voice disorders, can be used in the aim of objective determining the effectiveness of 
various voice rehabilitation methods in the dynamics of therapeutic interventions in patients after larynx / hypo-
pharynx cancer surgical treatment, as well as one of the life quality markers.  
 

 

  


