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Спектральний аналіз голосу є одним з 
неінвазивних додаткових методів об’єктив-
ної діагностики стану голосової функції і 
ґрунтується на визначенні амплітудно-
частотного спектру сукупності звукових 
коливань, що виникають в голосовому апа-
раті людини та підсилюються і модулюють-
ся в системі резонаторних порожнин диха-
льних шляхів (Л.А. Зарицкий, 1984; Л.Б. 
Дмитриев и соавт., 1990). Для голосу кож-
ної людини характерна своя спектрограма, 
на якій ця сукупність коливань відображена 
у вигляді певної амплітудно-частотної за-
лежності. При наявності патологічних по-
рушень голосоутворення тембр голосу змі-
нюється, що відображається на спектрогра-
мі, результати якої можуть бути використа-
ні при діагностиці фоніатричних захворю-
вань та контролі за лікуванням (Д.І. Заболо-
тний та співавт., 2003).  

Спектральний аналіз голосу як додат-
ковий метод дослідження патології гортані 
виник в еру розвитку електронних пристро-
їв (ламп, транзисторів) і в основному вико-
ристовувався у 2-й половині ХХ сторіччя 
(Freystedt, 1935). Проте в той час внаслідок 
недосконалості електронних способів ви-
значення частот та амплітуд коливань даний 
метод діагностики спектру голосу мав знач-
ні недоліки – був не кількісним, а якісним, 
описовим, неточним і внаслідок цього ви-
конував другорядну, допоміжну роль в об-
стеженні пацієнта з патологією голосу (И. 
Максимов, 1987). 

Протягом останнього десятиріччя за-
вдяки розвитку інформаційної технології 
стало можливим проводити запис і обробку 
звукового матеріалу на персональному 

комп’ютері. З цією метою були створені 
спеціальні програми – звукові редактори. 
Високоякісні модулі аналізатора спектру 
звукових коливань, присутні в таких про-
грамах, за допомогою математичних мето-
дів дають можливість проводити на студіях 
звукозапису детальний спектральний ана-
ліз записаного аудіоматеріалу для оцінки 
його якості (Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин, 
2003).  

Виходячи з цього, було зроблено при-
пущення, що модуль аналізатора спектру є 
придатним і для оцінки спектру людського 
голосу. Результати перших спроб застосу-
вання таких програм показали, що вони є 
достатньо зручними і точними інструмен-
тами для проведення спектрального аналізу 
голосу та подальшої інтерпретації отрима-
ного матеріалу (О.Б. Семчук та співавт., 
2003). Крім того, в таких програмах наявні 
численні якісні модулі обробки звуку, які 
дають можливість стандартизувати амплі-
туду сигналу, усунути шуми та інші сто-
ронні складові частини записаного звуку, 
підготувавши таким чином звуковий мате-
ріал для наступного визначення його спект-
ральних характеристик. 

Отже, завдання методу комп’ю-
терного спектрального аналізу голосу 
полягає у вивченні амплітудно-частотних 
характеристик складових компонентів 
людського голосу при фонації голосних 
звуків за допомогою програм – звукових 
редакторів. 

Для виконання поставленого завдання 
з метою проведення спектрального аналізу 
голосу ми користувалися ліцензованими 
комп’ютерними програмами – звуковими 
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редакторами Adobe Audition версії 1.5 та 
Cool Edit Pro версії 2.1.  

Застосування методу в клініці здій-
снювалося шляхом проведення комп’ютер-
ного спектрального аналізу голосу як у здо-
рових людей (О.Б. Семчук, 2005; О.Б. Сем-
чук та співавт., 2005), так і у 76 пацієнтів із 
захворюваннями голосового апарату (О.Б. 
Семчук, А.Л. Семчук, 2006; О.Б. Семчук та 
співавт., 2005). При цьому у всіх хворих 
спостерігалися певні закономірні зміни спе-
ктральних характеристик голосу, висвітлен-
ня яких подане у вищезгаданих повідом-
леннях. 

Враховуючи особливості роботи зі 
звуком, в результаті детального вивчення 
методів обробки звукового матеріалу в зву-
кових редакторах та виконання численних 
експериментів з програмами нами запропо-
новано було наступну методику проведен-
ня спектрального аналізу голосу: 

1) обстежуваний протягом 2-3 с ви-
мовляє голосний звук („а”, „о”, „у”, „и”, „і”, 
„е”) розмовним голосом середньої інтенсив-
ності, без крику, без вібрато, монотонно на 
відстані 25-30 см від мікрофона, попередньо 
обстежуваного інструктують про спосіб ви-
мови звуків; 

2) під час вимови звук подається за 
допомогою мікрофона із задовільною амп-
літудно-частотною характеристикою та ни-
зьким рівнем власних шумів (як правило, 
використовувалися якісні студійні або кон-
цертні мікрофони), на вхід достатньо розря-
дності звукової карти персонального 
комп’ютера) і записується з одночасним 
оцифровуванням в звуковому редакторі; 

3) після запису та збереження файлу з 
аудіоматеріалом за допомогою модуля усу-
нення шуму звукового редактора прово-
диться очистка записаного звуку від сто-
ронніх шумів; 

4) для того, щоб стандартизувати ам-
плітуду записаного сигналу, виконується 

так звана „нормалізація” сигналу до 100%, 
тобто вирівнювання амплітуди записаного 
сигналу до максимальної величини; 

5) за допомогою модуля аналізатора 
спектру звукового редактора, виставивши 
курсор програми в середню частину записа-
ного звукового матеріалу (оскільки на поча-
тку і в кінці фонації голосного звуку вини-
кають спотворення спектру, спричинені 
атакою і затуханням звуку), проводимо спе-
ктральний аналіз звуку; 

6) результати спектрального аналізу, 
що можуть бути представлені як у вигляді 
графіка, так і у вигляді числової залежності, 
аналізуємо за якістю та числовими значен-
нями наступних показників: частота та амп-
літуда основного тону фонації, кількість та 
амплітуда обертонів в діапазоні від основ-
ного тону до 4 тис. Гц, рівень і форма бази-
сної лінії (шум), наявність, а також величи-
на співацьких формант (низької, середньої 
та високої) і формант голосних звуків, при-
сутність піків акустичної енергії в низько- 
та високочастотному діапазонах спектро-
грами. 

Запропонована нами методика вико-
ристання апаратно-програмних засобів для 
аналізу спектральних характеристик голо-
сового сигналу є достатньо зручною у вико-
ристанні та дозволяє одержувати об’єк-
тивну і досить об’ємну інформацію для лі-
каря-фоніатра. 

Таким чином, в результаті застосу-
вання методики комп’ютерного спектраль-
ного аналізу голосу ми можемо отримати 
цілу низку характеристик, які дають змогу 
детально оцінити голос людини як в нормі, 
так і при численній патології голосового 
апарату та резонаторних порожнин. Резуль-
тати спектрограми легко документуються 
(графік роздруковується на принтері), що 
дозволяє об’єктивізувати дослідження фо-
наторної функції у пацієнтів в умовах полі-
клініки та стаціонару. 
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