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 W niniejszym wykładzie pragnę przedstawić Państwu koncepcję akustycznego wzmocnienia głosu z 
wykorzystaniem zjawiska rezonansu w oparciu o budowę anatomiczną aparatu głosowego człowieka. Aby w 
pełni zrozumieć zagadnienie, które wykorzystuje wiedzę z pogranicza fizyki (akustyki) i fizjologii głosu 
ludzkiego, należy wprowadzić i wyjaśnić szereg zagadnień szczegółowych.  
Zacznę od definicji fizycznych związanych z pojęciem dźwięku. 
Drganie: wychylenie układu lub ciała sprężystego w kierunku zgodnym z kierunkiem chwilowo działającej siły 
a następnie powrót do stanu wyjściowego i przeniesienie ruchu na stronę przeciwną w oparciu o bezwładność. 
Drganie to zjawisko powtarzające się periodycznie (okresowo).  
Przydatny film: https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8&vl=pl 
Drganie własne: drganie charakteryzujące się określonym periodem (częstotliwością) właściwym dla danego 
ciała lub układu. O wartości (częstotliwości) drgania własnego decydują: wymiary ciała drgającego, gęstość 
materiału, napięcie i masa. 
Dźwięk: (fala podłużna) zjawisko falowe polegające na zakłóceniu ośrodka akustycznego przebiegające w 
sposób ciągły i okresowy. Źródłem fali dźwiękowej jest drganie ciała fizycznego. Parametry opisujące dźwięk: 
wysokość (częstotliwość), siła (amplitudę drgań), barwa (skład poszczególnych alikwotów, ich układu i 
proporcji siły). Rozchodzenie się dźwięku jest możliwe wyłącznie w ośrodku (powietrzu, wodzie, metalu)- w 
próżni dźwięk się nie rozchodzi.  
Dźwięk złożony (m.in. głos ludzki) składa się z tonu podstawowego- który brzmi najsilniej i decyduje o 
wysokości dźwięku oraz szeregu dźwięków harmonicznych (alikwotów). 
Alikwoty: (tony proste, dźwięki harmoniczne) pojedyncze fale sinus. Ich zestawienie tworzy dźwięk złożony.  
Przydatny film: https://www.youtube.com/watch?v=sRlmGsFpdRE  
Rezonans- drganie ciała, wywołane poprzez siłę zewnętrzną działającą periodycznie. 
Przydatne filmy: https://www.youtube.com/watch?v=eo3ff_i5rvg 
      https://www.youtube.com/watch?v=CDjj7sOlykg 
      https://www.youtube.com/watch?v=JbRd_VUfqfs 
Rezonans akustyczny: zjawisko polegające na przekazywaniu siły drgań pomiędzy ciałami fizycznymi za 
pośrednictwem ośrodka przenoszącego dźwięk. Jedno ciało emituje falę dźwiękową a drugie ją pobiera.  
Przydatny film: https://www.youtube.com/watch?v=yvF0aug62Qk 
1. Rezonans swobodny: rezonans zachodzący w sytuacji, gdy częstotliwość siły działającej na ciało (lub układ 
ciał) pokrywa się drganiem własnym tego ciała (lub układu ciał). Zjawisko bardzo wydajne- amplituda drgań 
ciała wzbudzonego jest znaczna. 
2. Rezonans wymuszony: rezonans zachodzący, gdy siła działająca periodycznie posiada inną częstotliwość niż 
częstotliwość drgania własnego ciała lub układu, na który oddziałuje. Amplituda drgań ciała wzbudzonego jest 
znikoma w stosunku do amplitudy drgań ciała drgającego pierwotnie (zależy od siły drgań pierwotnych). 
Wydatniejsze drgania zachodzą jedynie w cienkich błonach (głośniki, mikrofon). 
Rezonator akustyczny: element wnękowy, w którym pod wpływem periodycznej siły zewnętrznej następuje 
rozwibrowanie powietrza na zasadzie rezonansu swobodnego, czyli częstotliwość drgania własnego rezonatora 
jest zgodną z częstotliwością drgania własnego ciała przekazującego swoje drganie. W wyniku działania 
rezonatora akustycznego następuje wydatne wzmocnienie efektu akustycznego. 
Rodzaje rezonatorów akustycznych (ze względu na fizyczną budowę): 
1. Rezonator fali: komora lub rura, której przynajmniej jeden wymiar jest rzędu długości fali, z którą rezonuje.  
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dł. fali: lambda λ=C/F gdzie C: szybkość rozchodzenia się dźwięku (340 m/s w powietrzu), F: częstotliwość 
[Hz] 

- otwarty (rura nie zatkana z żadnej strony). Rezonans swobodny zachodzi gdy rezonator otwarty posiada 
długość równą połowie długości fal. 

 
- kryty (rura z jednej strony ograniczona denkiem). Rezonans swobodny zachodzi, gdy rezonator kryty posiada 

długość równą ¼ długości fali. Wewnątrz, dzięki denku następuje załamanie i odbicie fali. Taki rezonator jest 
więc połowę krótszy od rezonatora otwartego. 

 
Sprawność rezonatorów: otwartego i krytego jest porównywalna.  

2. Rezonator Helmholtza: układ składający się z komory (wnęki) zaopatrzonej z jednej strony w otwór (otwór 
korekcyjny). Otwór może być połączony z komora za pomocą kanału. Częstotliwość rezonansu swobodnego 
rezonatora Helmholtza zależy od: objętości rezonatora (odwrotnie proporcjonalna), pola otworu (wprost 
proporcjonalna) i długości kanału (odwrotnie proporcjonalna). Wymiary rezonatorów Helmholtza mogą być 
znacznie mniejsze od rezonatora fali. 

 

Muzyczne instrumenty akustyczne w swojej budowie posiadają rezonatory (zarówno rezonatory fali, jak i 
Helmholtza). Ich schematyczna budowa przedstawia się następująco: 2 komory rezonacyjne oddzielone 
przewężeniem, w którym znajduje się źródło dźwięku. Niektóre instrumenty (rycina po prawej) posiadają tylko 
jedną komorę- drugą komorą są przestrzenie rezonansowe aparatu oddechowego muzyka.  



 
Aparat głosowy, a jakże, jest również dwukomorowym system rezonatorów akustycznych. 

 

Funkcje aparatu rezonansowego: wzmacnianie (amplifikowanie) dźwięku bez zwiększania ciśnienia 
podgłośniowego oraz współtworzenie barwy głosu. 

Rezonatory podkrtaniowe (drzewo oskrzelowe): tchawica, oskrzela. Od strony fizycznej jest to systemem 
rozgałęziających się rur o ograniczonej zdolności do zmiany swych wymiarów podłużnych i poprzecznych 
(które w niewielkim zakresie mogą się odbywać na skutek ruchów krtani i działania mięśniówki gładkiej).  
Tchawica- wymiar podłużny: 10-12 cm, wymiar poprzeczny: 12-22 mm. 



Oskrzela główne- Prawe: wymiar podłużny: 1,5-2,5 cm, wymiar poprzeczny: 12-16 mm 
        Lewe: wymiar podłużny: 4,5-5 cm, wymiar poprzeczny: 10-14 mm 

Rezonator podkrtaniowy jest rezonatorem fali (wymiar podłużny wyraźnie przewyższa wymiar poprzeczny). 
Rezonator podkrtaniowy wzmacnia dźwięki z przedziału: 150- 400 Hz (d- gis1).  

Rezonator nadkrtaniowy (o budowie rezonatora Helmholtza) stanowi nasada (gardło, jama ustna, jama nosowa).  
Poszczególne części nasady dzielimy na dwie kategorie rezonatorów: przestrajane i nieprzestrajane oraz 
bezpośrednie i pośrednie. 
1. Rezonatory przestrajalne (posiadają możliwość zmiany kształtu, a więc również zmianę częstotliwości drgań 
własnych). Należą one również do kategorii rezonatorów bezpośrednich, a więc takich, które leżą na osi 
strumienia powietrza, niosącego falę dźwiękową: 
-gardło 
-jama ustna: pojemność jamy ustnej możemy zmieniać poprzez ruchy żuchwy i ułożenie języka. Rozwarcie 
warg i stopień ich wysunięcia do przodu zmienia wielkość otworu korekcyjnego i długość kanału. Dla każdej 
częstotliwości mającej ulec wzmocnieniu w jamie ustnej musi zaistnieć odpowiednie dostrojenie tych 3 
wielkości. Zdolność dostrojenia rezonansowego jamy ustnej to przedział: 340 Hz (e1)- 6000 Hz (częstotliwości 
spółgłosek szczelinowych) 
-jama nosowa (jej rezonans jest wykorzystywany przy wymawianiu głosek nosowych). 

2. Nieprzestrajalne (brak możliwości zmiany rozmiaru i kształtu) lub pośrednie (nie leżące na bezpośredniej 
drodze wydychanego powietrza). 
-zatoki szczękowe 
-zatoki czołowe 
-zatoka klinowa 
-komórki sitowe 
Powyższe rezonatory wzmacniają wyższe harmoniczne składowe dźwięku podstawowego i stanowią o jego 
blasku i przenikliwości.  

 Korzyści płynące z pełnego i optymalnego wykorzystania przestrzeni rezonansowych: dźwięk jest silny 
(dobrze słyszalny) przy umiarkowanym ciśnieniu podgłośniowym, co daje możliwość wydłużenia fonacji na 
pojedynczym wydechu i stwarza optymalne warunki dla drgania strun głosowych (brak konieczności 
stosowania odpowiednio mocnego zwarciu strun głosowych przeciwstawiającego się nadmiernemu parciu 
wydychanego powietrza). Odpowiednie zbalansowanie wykorzystania rezonatorów nadkrtaniowych i 
podkrtaniowych pozwala uzyskać pożądaną barwę głosu: rezonator nadkrtaniowy wzmacnia jasne, ostre, 
przenikliwe brzmienie głosu; rezonator podkrtaniowy wzmacnia ciemne, pełne, ciepłe brzmienie głosu.   
 Doskonała emisja głosu zmierza do wykreowania wyrównanego brzmienia pod względem 
wykorzystywania rezonatorów.  
 Osoba emitująca głos operuje poszczególnymi parametrami wielkości odpowiednich rezonatorów 
przestrajalnych (jama ustna, gardło) tak, aby dostroić częstotliwość ich drgania własnego do częstotliwości 
aktualnie emitowanego dźwięku. Stąd wynika potrzeba odmiennego kształtowania stopnia otwarcia ust, 
otwarcia gardła, ułożenia warg przy zmianie wysokości emitowanego dźwięku (nawet przy zachowaniu tej 
samej przedłużonej samogłoski).  
 Wykorzystanie rezonansu rezonatorów pośrednich (zatok- rezonator Helmholza) odbywa się za 
pośrednictwem przewodzenia kostnego (pamietajmy, że zatoki są powietrznymi komorami wewnątrz kości 
twarzoczaszki). Strumień wydychanego powietrza, niosącego dźwięk nie przepływa przez nie bezpośrednio, ale 
ponieważ fala dźwiękowa rozchodzi się kuliście, poprzez przewodzenie kości czaszki trafia również do zatok 
(tak zwanej: maski) i jest w nich amplifikowana. Dźwięk dobrze „oparty na masce” (jest to pojęcie 
wykorzystywane przez śpiewaków i oznacza optymalne wykorzystanie rezonatorów nadkrtaniowych- w 
szczególności zatok) przynosi odczucie wibracji, głównie w czole i kościach policzkowych.  
 Fala dźwiękowa generowana poprzez fałdy głosowe w krtani trafia również do rezonatora 
podkrtaniowego (tchawicy i oskrzeli), który od strony budowy fizycznej jest rezonatorem fali. Rezonator 
podkrtaniowy wzmacnia niższe częstotliwości i jest szczególnie istotny przy emisji niskich dźwięków. Możemy 



jego funkcjonowanie sprawdzić i poczuć przykładając dłoń w okolice mostka i wydobywając niski dźwięk- 
poczujemy wibracje.


