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Anotace:

Náhlavní souprava pro měření hlasového pole umožňuje
nezávisle na pohybech hlavy a těla vyšetřované osoby
měřit hlasové pole v poloze před ústy, kterou definuje
metodika měření hlasového pole. Přípravek tvoří
souprava náhlavního držáku (1) s mikrofonem (2), který
je přestavitelně připevněn k hlavovému kříži (3).
Náhlavní držák (1) je tvarován do úseků, které zajišťují
přizpůsobení fyziognomii dané osoby a požadovanou
polohu mikrofonu (2). Z levého a pravého boku vycházejí
úseky L posuvného vedení (4) a P posuvného vedení (5) s
objímkami (6). V týlu hlavy úsek 180° půlkruhu (7) s
otvorem (8) pro mikrofonní kabel (9). Před čelem osoby
je úsek 60° kruhové výseče (10) s čelním úsekem (11).
Pokračováním L posuvného vedení (4) je rovný úsek (12)
s obloukem 35° kruhové výseče (13) od mediální roviny.
Zde jsou úseky zleva a zprava pevně spojeny. Pravý zde
má P konec (14). Levý pokračuje mikrofonním držákem
(15) a 180° mikrofonním obloukem (16) směrem dolů,
kde je v L otvoru (17) mikrofon (2).
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Náhlavní souprava pro měření hlasového pole
Oblast techniky
5

10

Vynález se týká přípravku, který umožňuje měření hlasového pole v místě před ústy vyšetřované
osoby, které při vytváření fonetogramu (voice range profile) definuje metodika měření hlasového
pole [H. K. Schutte and W. Seidner, Recommendation by the Union of European Phoniatricians
(UEP): standardizing voice area measurement/phonetography, Folia Phoniatr. (Basel), 35 (1983)
286-288]. Přípravek tvoří souprava náhlavního držáku s mikrofonem, který je přestavitelně
připevněn k hlavovému kříži. Tato náhlavní souprava pro měření hlasového pole zajišťuje
stabilní polohu mikrofonu nezávisle na pohybech hlavy a těla vyšetřované osoby (mluvčího nebo
zpěváka) a zároveň minimálně ovlivňuje průběh měření.
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Při používání metody Voice Range Profile (VRP) je třeba při měření hlasového pole umístit
měřicí mikrofon do vzdálenosti 0,3 m od úst vyšetřované osoby v šikmém úhlu od mediální
roviny (použití viz např. v: A. McAllister, E. Sederholm, J. Sundberg, and P. Gramming,
Relations between voice range profiles and physiological and perceptual voice characteristics in
ten-year-old children, J. Voice, 8 (1994) 230-239; P. Gramming and J. Sundberg: Spectrum
factors relevant to phonetogram measurement, J. Acoust. Soc. Am., 83 (1988) 2352-2360; E. B.
Holmberg, E. Ihre, and M. Sodersten: Phonetograms as a tool in the voice clinic: changes across
voice therapy for patients with vocal fatigue, Logoped. Phoniatr. Vocol., 32 (2007) 113-127; J.
Peter and H. Pabon: Objective Acoustic Voice-Quality Parameters in the Computer
Phonetogram, J. Voice, 5 (1991) 203-216). Vyšetřovanou osobou jsou nejčastěji mluvčí nebo
zpěváci, dospělí i děti (dále jen osoby). Hodnoty akustického tlaku, které v takto blízké
vzdálenosti zaznamenává mikrofon, který při tomto měření běžně bývá umístěn na stojanu před
osobou, se však značně liší i při malé změně polohy hlavy (nebo i celého těla) osoby vůči
mikrofonu. Měření pak neposkytuje opakovatelné výsledky ani výsledky přímo porovnatelné s
výsledky jiných osob. Zpřesnění měření nastane, je-li dodržena stále stejná vzdálenost i čelní
úhel vůči mikrofonu. Vyzývání osoby ke klidu a k vyloučení mimoděčných pohybů, opakované
upozorňování osoby na chybnou vzdálenost nebo úhel nebo i fyzické bránění osobě v pohybu
narušují naměřené výsledky, jelikož se vyšetřovaná osoba nechová přirozeně. Aby byly
eliminovány vlivy pohybu hlavy a těla osoby a zároveň minimálně ovlivněn průběh měření byla
vyvinuta prezentovaná náhlavní souprava pro měření hlasového pole (viz Technologické listy č.
45/12 a 48/13, vydané MARC HAMU, Praha 2012 a 2013). Metodika VRP nestanovuje striktní
doporučení pro odchýlení mikrofonu od mediální roviny, ale autory této prezentované náhlavní
soupravy byl experimentálně ověřen úhel 35°, při kterém již nedochází k ovlivnění zvuku
prouděním vydechovaného vzduchu a ještě se neuplatňuje frekvenčně závislá směrovost
vyzařování zvuku z úst. Prezentovaná souprava náhlavního držáku nesoucího mikrofon zachová
potřebnou vzdálenost polohy mikrofonu od úst 0,3 m i úhel 35° od mediální roviny a
horizontálně zachovává polohu mikrofonu v rovině procházející středem mezi horním rtem a
spodním okrajem nosu. Při pohybech hlavy ani celého těla vyšetřované osoby tak nedochází ke
změnám měřených hodnot. Nízká hmotnost soupravy, malé rozměry měřicího mikrofonu a jeho
umístění mimo zorné pole osoby minimálně ovlivňují průběh vyšetřování. Kompaktní a
mechanicky tuhá konstrukce z ohýbané trubky omezuje vznik rušivých kmitů při pohybech hlavy
a tak rušení signálu z mikrofonu. Náhlavní držák je připevněn nastavitelným kluzným vedením
ke vhodnému hlavovému kříži, jehož přestavitelné provedení dovolí snadné přizpůsobení
rozměrům a tvaru lebky, zajistí stabilní upevnění a zároveň pohodlné nošení. Lze využít např.
hlavový kříž používaný k nesení svářecí kukly, ochranného obličejového štítu apod. Po nasazení
hlavového kříže a jeho přizpůsobení osobě je možné posunem náhlavního držáku v kluzném
vedení individuálně nastavit mikrofon do požadované polohy na míru vyšetřované osoby a v této
poloze zajistit, čímž je zabezpečeno stabilní uchycení celé soupravy k hlavě i dodržení polohy
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mikrofonu vůči ústům, jak ji definuje metoda VRP.
Podstata vynálezu
5

Přípravek pro měření hlasového pole tvoří souprava náhlavního držáku s mikrofonem, který je
přestavitelně připevněn k hlavovému kříži. Z důvodu odolnosti proti vibracím a odolnosti při
dlouhodobém používání je vhodné, aby byl náhlavní držák vytvarován dle níže uvedených ohybů
a z jednoho kusu hliníkové trubky. Její vhodný vnější průměr je cca 6 mm.
10

15

Z hlediska ohybů a funkčně lze konstrukci náhlavního držáku rozdělit na 7 částí v nichž se mění
tvarování hliníkové trubky. Jelikož je technické řešení náhlavní soupravy uzpůsobeno
anatomickým rozměrům lidské hlavy, ke které je připojeno posuvně nastavitelným hlavovým
křížem, jsou dále uvedeny i přibližné rozměry, které je vhodné dodržet, aby náhlavní souprava
nebyla pro některé osoby malá nebo nebyla příliš velká, překážející a těžká. Všechny následující
tvarové ohyby trubky leží ve vodorovné rovině až na závěrečný mikrofonní oblouk, který leží v
rovině k ní kolmé.

25

Z levé a pravé strany obou spánkových kostí vedou dva rovnoběžné, rovné úseky posuvného
vedení (L posuvné vedení a P posuvné vedení) dlouhé 100 mm vzdálené od sebe podle rozměrů
použitého hlavového kříže (je-li použit hlavový kříž pro svářecí kuklu, je vzdálenost určena
roztečí šroubů pro otočné uchycení svářecí kukly, obvykle 200 mm). Prostřednictvím těchto
posuvných vedení je náhlavní držák pomocí dvojice objímek připevněn k hlavovému kříži kluzně
tak, že může být jejich posouváním nastavena vzdálenost mikrofonu na konci mikrofonního
oblouku od úst na 0,3 m a přizpůsobena tak anatomickým rozměrům vyšetřované osoby.
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V týlu hlavy přechází posuvné vedení do tvaru 180° půlkruhu se středem uprostřed myšlené
spojnice mezi zadními konci L a P posuvného vedení. Ve vrcholu 180° půlkruhu je z hliníkové
trubky vyveden mikrofonní kabel. Oblouky v tomto úseku slouží ke zmenšení rozměrů v týlové
části a zvýšení tuhosti celého náhlavního držáku.
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V čelní části na pravé straně trubka z rovného P posuvného vedení přechází obloukem před čelo
ve tvaru 60° kruhové výseče. Poloměr této 60° kruhové výseče je stejný, jako má 180° půlkruh v
týlu hlavy, a střed je uprostřed myšlené spojnice mezi předními konci L a P posuvného vedení.
Tato kruhová výseč v tomto úseku zmenšuje rozměr v čelní části a připravuje směřování
mikrofonního držáku a mikrofonního oblouku do směru 35° od mediální roviny.
Po oblouku tvaru 60° kruhové výseče pak trubka před čelem pokračuje již rovně jako čelní úsek
až k rovnému úseku, který na levé straně představuje 150 mm prodloužení L posuvného vedení.
Účelem této prodlužující části je spolu s 60° kruhovou výsečí připravit směřování mikrofonního
držáku a mikrofonního oblouku do směru 35° od mediální roviny.
Na konci 150 mm rovného úseku se trubka stáčí obloukem ve tvaru 35° kruhové výseče na levou
stranu (dál od čela). Poloměr této 35° kruhové výseče je stejný, jako má 180° půlkruh v týlu
hlavy. Její střed je 100 mm vlevo směrem od L posuvného vedení a leží na přímce, která je o
150 mm vysunuta před čelo a je rovnoběžná s myšlenou spojnici mezi předními konci L a P
posuvného vedení. V oblouku 35° kruhové výseče dojde ke spojení s druhým koncem trubky
zprava z čelního úseku. Čelní úsek zde končí. Místo styku levé a pravé částí trubky je spojeno
lepidlem. Lepený spoj je vhodné zakryt např. smršťovací bužírkou (vhodná délka 50 mm, 
12 mm). Účelem tohoto obloukového propojení levé a pravé části trubky je zvýšení tuhosti
celého náhlavního držáku a směřování mikrofonního držáku a mikrofonního oblouku do směru
35° od mediální roviny.
Po oblouku tvaru 35° kruhové výseče pak pokračuje levá trubka rovně jako mikrofonní držák v
délce 140 mm a pokračuje 180° mikrofonním obloukem, který leží ve svislé rovině směrem dolu
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(kolmo k vodorovné rovině, ve které se nacházejí všechny předchozí úseky). Účelem
mikrofonního držáku spolu s mikrofonním obloukem je zajistit vzdálenost mikrofonu od úst
0,3 m.
5

10

15
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25

Mikrofon je zasunut do otvoru na konci mikrofonního oblouku na této levé části trubky. Pro
omezení přenosu vibrací je mezi mikrofon a trubku vložena tlumicí vrstva (např. plstěná
podložka). Mikrofon je připevněn např. smršťovací bužírkou (vhodná délka 30 mm,  8 mm).
Mikrofonní kabel, který je součástí mikrofonu, je veden vnitřkem levé části trubky k otvoru ve
vrcholu 180° půlkruhu, kde je k trubce připojeno jeho stínění připájením k očku
přišroubovanému k trubce, a v přiměřené délce (např. 3 m) pak vede až ke zvukovému vstupu
zařízení (obvykle zvukové karty) použitého pro měření VRP. Proti poškození chrání oblast spojů
např. smršťovací bužírka (vhodná délka 90 mm,  12 mm). Mikrofon je vhodný v miniaturním
provedení, aby minimálně zatěžoval vyšetřovanou osobu v průběhu měření (např. mikrofon
Sennheiser ME2-US, který má vyrovnanou frekvenční charakteristiku, malé rozměry a nízkou
hmotnost).
Objímky jsou zhotoveny z ohýbaného hliníkového plechu (vhodná tloušťka je 0,6 mm). K
hlavovému kříži jsou přichyceny dvojicí matek s hlavou dovolující ruční dotažení a uvolnění
spoje (obvyklé pro připevnění svářecí kukly). Po uvolnění matek objímky dovolují kluzný posun
L a P posuvného vedení, což umožňuje nastavení požadované polohy držáku vzhledem k hlavě
vyšetřované osoby a tím dosažení předepsané vzdálenosti 30 cm od úst (úhel 35° je dán 35°
kruhové výsečí).
Objasnění výkresů
Obrázek 1

Provedení přípravku pro měření hlasového pole, který se skládá z náhlavního držáku
s mikrofonem, který je pomocí objímek přestavitelně připevněn k hlavovému kříži.
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Příklad uskutečnění vynálezu
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Příklad provedení přípravku je na obrázku 1. Přípravek pro měření hlasového pole tvoří souprava
náhlavního držáku 1 s mikrofonem 2, který je přestavitelně připevněn k hlavovému kříži 3. Na
náhlavním držáku 1 z hliníkové trubky lze rozeznat více tvarových úseků (v obrázku 1 jsou
vyznačeny různými odstíny šedi). Úsek L posuvného vedení 4 a P posuvného vedení 5, na které
jsou nasunuty objímky 6, kterými je náhlavní držák připevněn k hlavovému kříži 3. V týlu hlavy
je úsek 180° půlkruhu 7. Ve vrcholu 180° půlkruhu 7 je otvor 8 pro mikrofonní kabel 9. Na pravé
straně před čelem je úsek 60° kruhové výseče 10, který pokračuje rovně jako čelní úsek 11 až k
rovnému úseku 12, který na levé straně je prodloužením L posuvného vedení 4. Na konci
rovného úseku 12 je oblouk 35° kruhové výseče 13 na levou stranu (dál od mediální roviny).
V oblouku 35° kruhové výseče 13 dojde ke spojení s čelním úsekem 11. Pravá část trubky zde má
P konec 14. Dále rovně, kam směřuje 35° kruhová výseč 13, pokračuje mikrofonní držák 15 a na
něj navazující 180° mikrofonní oblouk 16, který směřuje dolů a leží v rovině kolmé k předchozím
úsekům. Na konci 180° mikrofonního oblouku 16 je zasunut mikrofon 2 do L otvoru 17, kterým
končí levá část trubky.

50

PATENTOVÉ NÁROKY

55

1. Náhlavní souprava pro měření hlasového pole, vyznačující se tím, že se skládá z hlavového
kříže (3), náhlavního držáku (1), dvou objímek (6), mikrofonu (2) a mikrofonního kabelu (9),

-3-

CZ 308394 B6

přičemž náhlavní držák (1) se skládá z L posuvného vedení (4) a P posuvného vedení (5), 180°
půlkruhu (7), 60° kruhové výseče (10), čelního úseku (11), rovného úseku (12), 35° kruhové
výseče (13), mikrofonního držáku (15), 180° mikrofonního oblouku (16).
5

10

2. Způsob individuálního nastavení polohy náhlavní soupravy pro měření hlasového pole
realizovaného podle nároku 1, vyznačující se tím, že po nasazení hlavového kříže (3) na hlavu
tak, aby úseky L posuvného vedení (4) a P posuvného vedení (5) ležely v rovině kolmé ke svislé
ose hlavy stojící osoby, při tom byly rovnoběžné s mediální rovinou, a dále po upevnění
hlavového kříže (3) k hlavě této osoby je celý náhlavní držák (1) s mikrofonem (2) v objímkách
(6) na úsecích L posuvného vedení (4) a P posuvného vedení (5) posouván čelním nebo týlním
směrem podle fyziognomie osoby tak, aby byly dodrženy požadavky metody měření hlasového
pole, aby vzdálenost mikrofonu (2) od úst osoby byla 0,3 m a poloha mikrofonu (2) se nacházela
v rovině kolmé ke svislé ose hlavy stojící osoby procházející místem v polovině vzdálenosti mezi
horním rtem a spodním okrajem nosu.
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1 výkres
Seznam vztahových značek:
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náhlavní držák
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L posuvné vedení
P posuvné vedení
objímka
180° půlkruh
otvor
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35° kruhová výseč
P konec
mikrofonní držák
180° mikrofonní oblouk
L otvor
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Obr. 1
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