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Abstract
In terms of mechanical behavior, human’s speaking and generating voice is a sophisticated process
which is resulted in interaction between flowing air through the larynx and oscillating functionality of
vocal folds. The sulcus vocalis is one of the individual cases of scarring in which the superficial lamina
propria is absent over the length of the vocal fold and can procreate several disorders in voice
generation. In this study, for the first time, the effects of sulcus vocalis on vibrating functionality of
vocal folds have been assessed by employing finite element numerical modeling. Two-dimensional
models of either healthy or sulcus vocal folds were implemented which each one is coupled and solved
via LS-dyne software. Also, the three e-layer linear elastic model was utilized for the structure phase
and the arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE), incompressible continuity, and Navier- Stokes relations
were used for the fluid domain. Type II patients’ self-excited oscillations have been exhibited and
compared with the healthy model. The results of the healthy model were assessed and compared with
numerical and experimental results of previous studies. Moreover, the influences of the sulcus not only
on the flow components but also on the oscillating functionality of the vocal folds have been evaluated.
The results indicated that the frequency of vocal folds’ vibrations and the value of volume flux tends to
be remarkably declined and boosted up respectively.
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چکیده
صحبت کردن انسان ،فرآیند بسیار پیچیدهای میباشد که حاصل برهمکنش جریان هوا در طول حنجره و ساختار ارتعاشی تارهای
صوتی است .سولکوس ،یکی از بیماریهای مرتبط با تارهای صوتی است که در این بیماری ،الیههایی از تارهای صوتی وجود نداشته و
تارهای صوتی دارای شکاف هستند و درنتیجه اختالالتی در تولید صوت ایجاد میشود .در این مقاله برای اولین بار ،بیماری سولکوس
بهصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرات بیماری بر ارتعاشات تارهای صوتی ارزیابی شده است .مدل ایدهآلی از تارهای صوتی
سالم و مبتال به سولکوس بهصورت دوبعدی تعریف شدهاست و مدل المان محدود از تارهای صوتی و راههای هوایی بهطور کامل
جفتشده با نرمافزار الاسداینا حل شده است .مدل محاسباتی ارائهشده در دامنهی سیال از ابزار دینامیک سیاالت محاسباتی،
فرمولبندی الگرانژی-اویلری دلخواه و معادالت تراکمناپذیر پیوستگی و ناویر-استوکس و در دامنهی جامد از مدل سهالیهی االستیک
خطی استفاده شدهاست .نوسانات خودتحریک برای تارهای صوتی بیمار درجهی دو ،ارائه شده و با مدل سالم مقایسه شدهاست .پاسخها
به صورت کمی وکیفی مطالعه شده و مدل سالم با نتایچ عددی و تجربی گذشته مقایسه شدهاست .تاثیرات بیماری بر پارامترهای
جریان و فرکانس ارتعاشی تارهای صوتی ،مطالعه شده است .تجزیهوتحلیلهای انجامشده نشان داد که وجود شکاف در تارهای صوتی
بیمار ،باعث میشود فرکانس ارتعاشی تارهای صوتی کاهش یافته و عرض شکاف حنجره و دبی عبوری بیشینه و میانگین از دهانهی
حنجره ،افزایش مییابد.
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 -1مقدمه
صحبت کردن ،از جفتشدگی بیومکانیکی غیرخطی پیچیدهی
بین آیرودینامیک حنجره و بافت تارهای صوتی نتیجه میشود.
مدلهای محاسباتی آوایی بهطور معمول دو بحث عمده را
شامل میشوند که اولی ،مدلی برای آیرودینامیک حنجره و
دومی ،مدلی برای ارتعاش و تغییر شکل تارهای صوتی است.
با فشرده شدن ششها ،هوا در طول حنجره جریان مییابد و
باعث ارتعاش تارهای صوتی و شکلگیری جریان نوسانی هوا
میشود .جریان هوای نوسانی ،ارتعاشات تارهای صوتی و
گردابههای باالدست جریان ،منابع اصلی تولید صوت میباشند
[ .]5مدلهایی برای دینامیک تارهای صوتی ارائه شده است.
مدلهای سادهی تکجرمی توسط فالنگان و لندگراف [،]4
مدل دوجرمی ایشیزاکا [ ]1و مدلهای چندجرمی استوری و
تیتز [ ،]8تیتز [ ،]5یانگ و همکاران [ ،]5اسواسک [ ]4و
همچنین مدلهای پیوسته که نتایج دقیقتری را تخمین
میزند که توسط رزا و همکاران [ ]4و ژنگ [ ،]4تاکنون ارائه
شده است .بهطور مشابه ،مدلهایی برای آیرودینامیک حنجره
ارائه شدهاند ،که سادهترین آنها شامل مدلهایی بر پایهی
روابط برنولی در مطالعات برگ [ ،]8استوری و تیتز [ ]51و
مدالهای بر پایهی معادلهی غیرلزج اولر در مطالعات المر و
همکاران [ ]55و مدلهای کاملتر براساس معادالت ناویر
استوکس توسط رزا [ ]4و ژنگ و همکاران [ ]4میباشد.
دیلوزان و همکاران ،جریان حنجرهای را با استفاده از نرمافزار
فلوئنت تخمین زدند .مدل استاتیکی متقارن حنجرهی انسان
را با دهانهی واگرا و با وجود تارهای صوتی مجازی درنظر
گرفتند و نشان دادند که وجود تارهای صوتی مجازی ،اثرات
قابلمالحظهای بر مقاومت جریان حنجرهای دارد که با کاهش
فاصلهی بین تارهای صوتی مجازی ،مقدار مقاومت جریان
کاهش مییابد [ .]54ژو و ژنگ در سال  ،4154یک مدل
سهبعدی ارائه کردهاند که در آن ،تاثیرات تارهای صوتی
مجازی بر مقاومت جریان را مطالعه کردند .مقایسهی بین مدل
دوبعدی و سهبعدی انجام شد و نشان داده شد که حالت
مشابهی برای مقاومت جریان و جت سیال در دو حالت وجود
دارد .همچنین وجود تارهای صوتی مجازی ،باعث افزایش
سرعت در طول کانال میشود ،که مقدار تلفات انرژی و
مقاومت جریان را افزایش میدهد و این مقدار به فاصلهی
شکاف بین تارهای صوتی مجازی بسیار وابسته است [.]51
افزایش پیچیدگی مدلها ،میتواند نتایج و جزئیات بیشتری را
از فرآیند آوایی گزارش کند.
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یک مدل با دقت و درستی باال که بتواند برهمکنش هوا و
تارهای صوتی را توصیف کند ،مدلی بر پایهی نتایج تجربی
است که میتواند به فهم فیزیکی تولید صوت کمک کند .با
توجه به محدودیتهای آناتومیکی و فیزیولوژیکی ،انجام
مطالعات تجربی روی تارهای صوتی و تشخیص پارامترهای
جریان ،مشکل و در برخی موارد ،غیرممکن است؛ به همین
دلیل ،استفاده از ابزارهای عددی میتواند مؤثر باشد .مدلهای
بر پایهی برهمکنش سیال-جامد ،میتوانند نتایج به نسبت
درستی را با دقت باال ارائه کند .برای توصیف برهمکنش
سیال-جامد در فرآیند آوایی ،از مدلهای ریاضی با
پیچیدگیهای متفاوت استفاده شده است ،که این مدلها به
مطالعهی مشخصات جریان ،نیروهای آیرودینامیکی وارده و
سطوح تارهای صوتی و تاثیرات تارهای صوتی مجازی بر
مشخصات جریان پرداخته است .هائوژیانگلو و همکاران در
 ،4118برهمکنش سیال-جامد را با درنظر گرفتن تارهای
صوتی مجازی تحلیل کردند .آنها نشان دادند که مدهای
ارتعاشی و فرکانس مدل تارهای صوتی ،در ارتباط با مدهای
ویژهی ساختار است [ .]58سیدلف ،مدلی ریاضی از تارهای
صوتی انسان ارائه داد که هندسهی مساله ،بر پایهی حنجرهی
خارجشده از انسان بود .جریان سیال با معادالت ناویر-
استوکس غیرقابل تراکم مدل شدهاست ،که مدل دوبعدی
محاسباتی سیال توسط ارتعاش دیوارهی جامد ،تغییر شکل
مییافت .نقطهی جدایش در حنجره نیز بررسی و تجزیه
وتحلیل شد [ .]55بررسی تاثیر گرفتگی راه هوایی روی
ارتعاش تارهای صوتی توسط اسمیت و همکاران در سال
 4151انجام شد .مدل ایدهآل دوبعدی از گرفتگی راه هوایی و
مدل اجزای محدود تارهای صوتی ،با استفاده از نرمافزار
تجاری آدینا جفت شده است .نتایج آنها نشان داد که
گرفتگی تا  ،%41اثرات قابلمالحظهای بر پاسخ مدل ندارد؛ در
حالیکه گرفتگی  %81و بیشتر ،تاثیرات زیادی روی
فاکتورهای مربوط به ارتعاش تارهای صوتی دارد .جابهجایی
مدل جامد ،دامنهی عمق دهانهی حنجره و دبی جریان ،با
افزایش گرفتگی باالی  %81کاهش مییابد [ .]54البته باید به
این نکته اشاره کرد که مطالعه روی بیماریهای مرتبط با
تارهای صوتی ارزیابیشده با استفاده از مدلهای ریاضی،
میتواند اطالعات مفیدی را در اختیار پزشکان قرار دهد.
بیماری شکاف تارهای صوتی یا سولکوس ،یک نارسایی فیبر
پالستیک از الیههای تارهای صوتی است .علت ایجاد این
بیماری هنوز ناشناخته است؛ هرچند که میتواند از آسیبهای
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تروما یا در اثر تصادف رانندگی بهوجود آید .بیماری سولکوس
میتواند عملکرد تارهای صوتی را به علت تغییرات خواص
بیومکانیکی و نبود الیههای تارهای صوتی ،تغییر دهد .فرد و
همکاران ،سولکوس را به سه دسته تقسیم کردهاند .سولکوس
(نوع  4و  )1به نبود الیههای میانی و عمقی (رباط) مربوط
است و مشخص شده است که شدت اختالل در تکلم ،به
کانتورهای غشای مخاطی و قابلیت انعطافپذیری حاصل از
تغییرشکلهای سولکوس بستگی دارد ،که می تواند با استفاده
از عمل جراحی یا گفتاردرمانی بهبود یابد [ .]54سانتر و
همکاران ،مشخصات هندسی تارهای صوتی مبتال به سولکوس
را مطالعه کردند 411 .نمونهی آزمایش مورد مطالعه قرار
گرفت 45 .مورد دارای سولکوس نوع  54 ،5مورد دارای
سولکوس نوع  4و  54مورد دارای سولکوس نوع  1بود .آنها
برای عمق شکاف ،تارهای صوتی مبتال به سولکوس نوع اول،
نوع دوم و نوع سوم را ارائه کردند [ .]54درمان دقیقی برای
سولکوس ارائه نشده است و پزشکان با استفاده از موادی از
قبیل کالژن یا استفاده از بخیه و لیزر ،اقدام به پر کردن
شکاف میکنند که با سعی و خطا انجام میشود و به تجربهی
پزشک بستگی دارد و درمان قطعی نیست .هانگ و همکاران
در  4151به مطالعهی روش درمانی پر کردن شکاف با لیزر
پرداختند .آنها نشان دادند که این روش اگرچه نمیتواند
باعث ترمیم کامل تارهای صوتی مبتال به سولکوس شود؛ ولی
این ترمیم ،سبب اصالح دامنهی نوسانی و شرایط
آیرودینامیکی و ارتعاشی تارهای صوتی میشود [ .]58تمام
مطالعات انجامشده روی مطالعات بالینی سولکوس و تحلیل
صوتی بیمار بوده و تاکنون مطالعهی عددی روی این بیماری
انجام نشده است.
با توجه به شرایط آناتومیکی و فیزیولوژیکی خاص حنجره و
تارهای صوتی ،تنها میتوان با روشهایی به برخی از اطالعات
دسترسی پیدا کرد .روشهای عددی نهتنها برای شرایط
طبیعی ،که برای شرایط پاتولوژیکی نیز میتواند بسیار مفید
باشد .میتوان با استفاده از روشهای عددی و مدلسازی،
اطالعات مناسبی را در اختیار پزشکان قرار داد.
در این مقاله ،برای اولین بار به مطالعهی عددی تارهای صوتی
مبتال به سولکوس پرداخته شده است .تارهای صوتی سالم با
نرمافزار الاسداینا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و بهصورت
کمی و کیفی با مدلهای انجامشدهی گذشته مقایسه شده
است .شبیهسازی دوبعدی تارهای صوتی مبتال به سولکوس،

با استفاده از الگوریتم برهمکنش سیال-جامد انجام شده و
نتایج با مدل سالم مقایسه شدهاند.

 -2مواد و روشها
 -1-2مدل هندسی
مدل استفاده شده در این تحقیق ،مدل استتفاده شتده توستط
ژنگ و همکاران است که در شکل ( )5نشان داده شتده استت
[ .]4با توجه به ابعاد تقریبی و سادهسازیهای انجامشده ،طول
دامنهی سیال  54سانتیمتر (در جهت جریان) انتختا شتده
است تا جریان در باالدست به توسعهیافتگی برسد و مشخصات
جریان در پاییندست ،قابل تجزیهوتحلیل باشد .عرض جریتان
نیز  4ستانتیمتتر استت .طتول هتریتک از تارهتای صتوتی 5
سانتیمتر و عرض آن  1/88سانتیمتر است؛ بنتابراین عترض
دهانهی حنجره  1/14سانتیمتر میباشد (شتکل  .)5تارهتای
صوتی مجازی ،طول  4/1سانتیمتر و عرض  1/44ستانتیمتتر
دارد .فاص تلهی شتتکاف بتتین تارهتتای صتتوتی مجتتازی1/444 ،
سانتیمتر است که بتا مقتادیر گتزارششتده توستط شتیرر در
 ،5885مطابقت دارد [.]41

 -2-2معادالت حاکم
در این تحقیق از روش برهمکنش سیال و جامد استفاده شد.
شکل قوی معادالت حاکم برای اینگونه مسائل در اینجا ارائه

میشود .بقای مومنتوم در میدان سیال (  ) و میدان جامد
f

(  ) ارائه شده و تراکمناپذیری هردو میدان توسط یک قید
پیوستگی در سیال و قید حجمی در جامد فراهم میشود.
باالنویس  fو  sبهترتیب نشاندهندهی سیال و جامد است.
معادالت ( )5تا ( ،)1معادالت حاکم در بخش سیال هستند که
بهترتیب معادلهی بقای مومنتوم ،معادلهی پیوستگی برای
سیال تراکمناپذیر و تانسور تنش کوشی در معادلهی مومنتوم
است.
s

()5

u f
  f u f .u f  . f   f f f in  f
t

in  f

()4
()1

in  f

f

.u f  0

 f  2D(u f ) p f I

معادالت ( )8و ( ،)5معادالت بخش جامد هستند:
()8

in  s

du s
 . s   s f s
dt

()5

in s

 s  G( F , F T , I ) p s I

s
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معادلهی ( ،)8معادلهی الگرانژ برای جامد و معادلهی (،)5
تانسور تنش جامد است .باید توجه شود که این معادالت،
بدون توجه به روشهای حل ،میتواند برای بررسی تعامل
سیال و جامد بهکار گرفته شوند .در این معادالت u ،بردار
سرعت  ،تانسور تنش کوشی f ،نیروی حجمی  ،اپراتور

گرادیان p ،فشار I ،تانسور واحد G ،مدول برشی جامد ،
چگالی  ،لزجت و  tزمان هستند .تانسور تغییر شکل برای

جامد ،بهصورت  F  (n x s )Tدر فرمولبندی الگرانژی
تعریف میشود ،که در آن  x sجابهجایی جامد است .با تعریف
1
2

تانسور نرخ تغییر شکل )  ، D (u f )  (u f  (u f )Tسیال
بهصورت نیوتنی رفتار میکند.

 -3-2شرایط مرزی
با توجه به سرعت هوا در مجرای هوایی و کوچکتر بودن عتدد
ماخ از  ،1/1جریان سیال ،تراکمناپتذیر فترض شتده استت و از
تاثیرات آکوستیک بر دیوارهی جامتد صترفنظتر شتده استت.
برای مدل جامد ،از متدل ارتقتا یافتتهی تامستون و همکتاران
( ،)4111استفاده شدهاست ،تا فیزیولوژی واقعیتر و دقیقتری
را از تارهای صوتی ارائه دهد .برای این منظور ،مدل جامتد بته
سه زیرالیهی بدنه ،رباط و پوشتش تقستیم شتده استت []45
خواص بهکاررفته برای سیال و جامد در جدول  5ارائه شدهاند.
شرایط مرزی نرمال تراکنش ،در ورودی و خروجی مجرا اعمال
شده است .در ورودی ،فشار  5کیلوپاسکال و در خروجی ،فشار
صفر کیلوپاسکال اعمال شده است ،که اختالف فشار معادل بتا
ارتفاع  51/4سانتیمتر آ بوده و در محتدودهی فیزیولتوژیکی
میباشد.الزم به ذکر است که فشار طبیعی ریه (پتاییندستت)
بتتین  1/5تتتا  4/5کیلوپاستتکال استتت ،کتته مقتتدار فشتتار 5
کیلوپاسکال برای صحبت کتردن طبیعتی درنظترگرفتته شتده
است .گرادیان عمودی سترعت در ورودی و خروجتی برابتر بتا
صفر درنظرگرفته شده است.

شکل ( -)1هندسهی تارهای صوتی حقیقی و مجازی و دامنه حل
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جدول ( -)1خواص بهکار رفته برای جامد و سیال در مدلسازی

دوبعدی []45
مقدار

خاصیت
مدول االستیسیتة بدنه

40k Pa

مدول االستیسیتة پوشش

10k Pa

مدول االستیسیتة رباط

100k Pa

ضریب پواسون

0.4
1070kg/m3

چگالی جامد
چگالی سیال
لزجت سیال

3

1kg/m

1.8 105 Pa.s

شرط توسعهیافتگی ،شرط مرزی عدم لغتزش و عتدم نفتوذ بتر
دیوارهها و مرز سیال-جامد اعمال شده است .شرط برهمکنش
سیال-جامد نیز روی تارهای صوتی اعمال شده است .دیوارهی
پایینی تارهای صوتی ،ثابت فرض شده است.

 -3روش عددی
شبیهسازی تارهای صوتی سالم و بیمار بهکمک نرمافزار المان-
محدود الاسداینا انجام شدهاست .از الگوریتم اویلری-
الگرانژی اختیاری برای مدل برهمکنش سیال-جامد در
نرم افزار استفاده شده است .در حالت کلی ،دو الگوریتم
کالسیک بههمراه تحلیل المان محدود برای مدل پیوسته
استفاده میشود :الگوریتم الگرانژی و الگوریتم اویلری .در
الگوریتم الگرانژی ،گرههای شبکه میتوانند حرکت کنند و
المانهای شبکه میتوانند تغییر شکل دهند .در الگوریتم
اویلری ،المانهای شبکه در فضا ثابت هستند و ماده در
شبکهی از پیش طراحیشده حرکت میکند و المان های
شبکه در طول حل ،حرکت نمیکنند .الگوریتم اویلری-
الگرانژی اختیاری ،برای ترکیب مزیتهای الگوریتم الگرانژی و
اویلری توسعهیافته است .در الگوریتم اویلری-الگرانژی،
گرههای شبکهبندی جامد از الگوریتم الگرانژی استفاده
کردهاند که با تغییر شکل جامد ،حرکت میکنند .از طرف
دیگر ،شبکهبندی سیال از الگوریتم اویلری استفاده کرده است،
که گرههای شبکه در فضا ثابت است .الگوریتم اویلری-
الگرانژی اختیاری بهطور همزمان ،حرکت سیال و پاسخ
دینامیکی جامد را توصیف میکند [ .]4برای افزایش درستی
حل از مشبندی چهاروجهی استفاده شده است .استقالل از
شبکه نیز بررسی شده است تا حل پایداری که دقت باال و
کاهش زمان محاسبات را بهصورت همزمان داشته باشد ،درنظر
گرفته شود.
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1.4e-3
1.2e-3
1.0e-3
8.0e-4
6.0e-4
4.0e-4

)Glottal gap (m

حساسیت نتایج به تعداد شبکهبندی بهکتاررفتته بترای حتل،
آزمایش شده است .تعداد شبکهبندی بتهکتاررفتته بترای تمتام
المانها 41441 ،است ،که برای آزمایش حساسیت ،تعتداد آن
 85141شده است .با توجه به ساختار تصادفی جریان حنجره،
تفاوت میدان جریان لحظهای برای این دو حالت قابتل انتظتار
استتت .بتترای نشتتان دادن درستتتی حساستتیت شتتبکهبنتتدی،
متغیرهای استاتیکی مقایسه شدهاند .مقایسهی عرض دهانهی
حنجره برای دو مورد نشان میدهد که این تغییرات ،بترای دو
حالت تاحدی یکسان استت .بیشتترین تفتاوت  %8استت کته
نشان میدهد دو حالت ،فرکانس نوستانی آوایتی یتکستانی را
تولید میکنند و دامنهی ارتعاشی تارهای صوتی مشتابه استت.
مقایسهی تغییرات دبی حجمی جریان برحسب زمان در شکل
( )1نشان داده شده است که برای دو حالت ،بیشینهی اختالف
برابر با  %5است .برای صرفهجویی در زمان محاسبات ،تعتداد
 41441شبکه استفاده شده است .همچنین در نواحی شکاف،
شبکهبندی ریزتری استفاده شده استت و بترای نتواحی انحنتا،
شبکهبندی بهبود یافته است.

Original grid
Finer grid

2.0e-4
0.0

0.20

0.15

0.10

0.05

-2.0e-4
0.00

)Time (s

شکل ( -)2مقایسهی عرض دهانهی حنجره برای شبکهبندی
اصلی و ریز
Original grid
Finer grid
0.05
0.04
0.03
2

)Q (m /s

0.02

 -4نتایج

0.01

 -1-4تغییر شکل تارهای صوتی
توالی حرکت تارهای صوتی در طول یک ستیکل ارتعاشتی ،در
شکل ( )8نشان داده شده است .با توجه به شتیب زیتاد ستطح
تارهای صوتی ،اعمال فشار ناگهانی باعث حرکت تارهای صوتی
در جهت جریان و نیروی فشاری در جهتت عمتود بتر جریتان
شده است؛ درنتیجه تارهای صوتی در راستای جریتان و عمتود
بر جریان تغییر شکل پیدا کردهاند .حرکت تارهای صوتی اغلب
از حرکت ادداکشن و ابداکشن و حرکت موج مخاطی تشتکیل
شده است .در فاز باز شدن (ادداکشن) ،بخش انتهتایی تارهتای
صوتی ،ابتدا شروع به باز شدن میکند و در این لحظه ،تارهای
صوتی همگرا میشوند .سپس بخش قدامی آغاز به باز شتدن از
هم میکند و هردو بخش قدامی و تحتانی ،شروع بته ابداکشتن
میکنند .در موقعیت باز شدن بیشینه ،ابتتدا بختش تحتتانی و
سپس بخش قدامی شتروع بته ادداکشتن متیکننتد و تارهتای
صوتی شروع به بستته شتدن متیکننتد و ایتن ستیکل تکترار
میشود.
حرکت قدامی -تحتانی نیز در کنار حرکت ادداکشن-ابداکشتن
وجود دارد و این مشاهدات کیفی ارتعاشی از تارهای صوتی بتا
مشاهدات هیرانو و پلرسون مطابقت دارد [.]41 ,44

0.00

0.20

0.15

0.10

0.05

-0.01
0.00

)Time (s

شکل ( -)3مقایسهی دبی عبوری حنجره برای شبکهبندی
اصلی و ریز

 -2-4جت حنجره
با باز شدن تارهای صوتی ،سیال توسط فشتار پتاییندستت بته
ناحیهی باالدست جریان فرستاده میشود ،کته باعتث تشتکیل
جت حنجره میشود .در شتکل ( ،)5جریتان جتت حنجتره در
طول چهار سیکل نشان داده شتده استت .بتا تغییترات زمتان،
تولید ساختار گردابهای در الیههای برشی سیال قابل تشخیص
است .این جت اغلب نامتقارن بوده و ممکتن استت بته ستمت
یکی از صفحات باالیی یا پتایینی منحترف شتود .ایتن پدیتده،
کوانتتدا نامیتتده میشتتود و علتتت آن وجتتود نتتواحی چرخشتتی
قدرتمند در پاییندست کانال که در سیکلهتای قبلتی ایجتاد
شده است ،میباشد و باعث خم شدن جت بته ستمت یکتی از
جهتهای باال یا پایین میشود .با دنبال کتردن جتت در طتول
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زمان ،تصادفی بودن انحراف جت قابل مشاهده است .این نتایج
با نتایج ژنگ و همکاران [ ]4مطابقت دارد.
نتایج ،بهصورت کمی نیز ارزیابی شدهاند و با مقایسهی نتایج با
دادههای تجربتی و مطالعتات عتددی انجتامشتده ،درستتی آن
بررسی شده است .تجزیهوتحلیلها تتا زمتان رستیدن تارهتای
صوتی به حالت پایای ارتعاشی ،انجام شدهاند.

558

هرتز هستند که این فرکانس ،فرکتانس پایتهی نوستانی بترای
مدل دوبعدی استت و در محتدودهی طبیعتی صتحبت کتردن
عادی انسان ،که بین  41تا  441هرتز است ،قرار دارد.

شکل ( -)6تغییرات عرض شکاف حنجرهی سالم دوبعدی در طول
زمان (فرکانس نوسانی  511هرتز است)

تغییرات سرعت و فشار در طول دهانهی حنجتره نیتز مطالعته
شده است .برای این منظور ،ده نقطته در طتول ختط مرکتزی
دهانهی حنجره انتخا شد ،که نقطتهی ابتتدایی در ناحیتهی
باالدست و قبل از شکاف تارهای صوتی و نقطتهی انتهتایی در
پاییندست و بعد از تارهای صوتی حقیقی قرار دارد (شکل .)4
شکل ( -)4حرکت تارهای صوتی در طول یک سیکل ارتعاشی

شکل ( -)7ده نقطهی انتخابی در طول دهانهی حنجرهی دوبعدی
سالم برای تحلیل سرعت و فشار
شکل ( -)5شکلگیری و پیشرفت جت سیال و ظهور پدیدهی
کواندا (از باال به پایین  t=0.02 ،t=0.0079 ،t=0.0049و t=0.045
طی  8سیکل و منحرف شدن تصادفی جت)

شکل ( ،)4جابهجایی عرض شتکاف حنجتره در طتول زمتان را
نشان میدهد ،که گذار به حالتت پایتدار توستعهیافتته استت و
نوسانات خودتحریک شده است .با استفاده از تحلیل فرکانسی،
میتوان نشان داد که ارتعاشتات دارای فرکتانس نوستانی 511

منحنی تغییرات سرعت برآیند و فشتار در لحظتهی بتاز شتدن
کامل و بسته شتدن کامتل ،بتهترتیتب درشتکلهای ( )4و ()8
نشان داده شده است .در لحظتهی بتاز شتدن کامتل ،فشتار در
طول نقاط انتخابی در دهانهی حنجره ،در ابتدا ثابت استت .بتا
حرکت به سمت تارهتای صتوتی ،فشتار کتاهش مییابتد و در
ناحیهی پاییندست به مقدار صفر میرسد؛ در حالیکه سرعت
برآیند از مقدار صفر شروع شده و به مقدار بیشتینهی ختود در
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پاییندست رسیده و سپس کاهش مییابد .تغییترات فشتار در
زمان بسته شدن کامل تارهای صوتی ،مشابه زمتان بتاز شتدن
است؛ با این تفاوت که در طول  ،0.03 mبه صفر میرسد ،کته
ابتدای ناحیهی پاییندست میباشد.
تغییرات سرعت برآیند در زمان بسته شدن ،تغییرات غیرخطی
از خود نشان میدهتد .مقتادیر مربتوط بته سترعت برآینتد در
بیشترین مقدار ،به  2.15m / sمیرسد ،که با توجته بته ایتن
مطلب که در زمان بسته شدن کامل ،مجترای هتوایی بتهطتور
کامل بسته نمیشود ،امری طبیعی است.

 -3-4کاربرد بالینی
از آنجاییکه صحبت کردن و ایجاد ارتباط بین انسانها ،بسیار
مهم است ،بیماریهای مربوط به تارهای صتوتی کته در تولیتد
صوت اختالل ایجاد میکنند ،باید تجزیهوتحلیل شوند تا بتوان
با مطالعهی دقیق رفتار تارهای صوتی بیمار ،اطالعات مفیتدی
در اختیار پزشکان قرار داد .تارهای صوتی مبتال به ستولکوس،
با توجه به نبود الیهی پوشش ،حفرهای دوکیشکل در قستمت
میانی دارند .مسائل مربوط به تارهای صوتی با در نظتر گترفتن
شرایط برهمکنش سیال-جامد ،از جمله پیچیدهتترین مستائل
زیستی هستند .در این مقاله ،تارهای صوتی مبتال به سولکوس
درجهی دو مورد مطالعهی عددی قترار گرفتته استت .بیمتاری
سولکوس ،سه درجهی یک ،دو و سه دارد که به قطتر و عترض
شتتکاف بستتتگی دارد .بتتا توجتته بتته درنظتتر گتترفتن ستتاختار
سهالیهای تارهتای صتوتی ،در ستولکوس درجتهی دو ،الیتهی
پوشش به قطر  5میلیمتر و عرض  4/5میلیمتر برداشته شده
است (شکل  .]54[ )51شرایط مرزی اعمالشده ماننتد حالتت
سالم بوده و مساله به صورت متقارن درنظرگرفته شدهاست.
یکی از پارامترهای مهتم در تجزیتهوتحلیتلهتای مربتوط بته
تارهای صوتی ،فرکانس نوسانی تارهای صوتی است .برای ایتن
منظور ،جابهجایی یکی از گرههای قسمت باالیی تارهای صوتی
بیمار ،که برای حالت سالم نیز ثبت شده است ،در طول زمتان
در شکل ( )55رسم شده استت .بتا تحلیتل فرکانستی دادههتا،
فرکانس نوسانی تارهای صوتی بیمار برابر با  81هرتز است ،که
اگرچه در محدودهی فرکانس طبیعی تارهای صوتی قترار دارد؛
ولی در مقایسه با تار صوتی ستالم ،حتدود  %54کتاهش یافتته
است؛ بنابراین نازک شدن الیهی پوشش و وجود شکاف ،تتاثیر
بستتیار زیتتادی در ارتعتتاش تارهتتای صتتوتی دارد و میتوانتتد
اختالالت عمدهای در تولید صوت ایجاد کند.

شکل ( -)8تغییرات فشار (باال) و سرعت برآیند (پایین) در لحظهی باز
شدن کامل (  ) t  0.0152 sبرای نقاط انتخابی در طول دهانهی
حنجرهی دوبعدی سالم

شکل ( -)9تغییرات فشار (باال) و سرعت برآیند (پایین) در لحظهی بسته
شدن کامل (  ) t  0.0192 sبرای نقاط انتخابی در طول دهانهی
حنجرهی دوبعدی سالم
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شکل( -)11تارهای صوتی مبتال به سولکوس و شبیهسازی آن

تغیرات دبی جریان در دهانهی حنجرهی بیمار ،در شکل ()58
نشان داده شده استت .مقتدار بیشتینهی نترخ دبتی حجمتی و

شکل ( -)13جفتگرههای متقارن انتخابی روی تارهای صوتی
بیمار برای ارزیابی حرکت تارهای صوتی بیمار

2
میتتتانگین آن ،بتتته ترتیتتتب برابتتتر بتتتا  0.072963 m / sو

شکل ( ،)58موقعیت  xو  yرا برای جفت نقتاط انتختابی روی
تارهای صوتی مبتال به سولکوس نشان میدهد .این نمودارهتا،
نمودارهای صفحهی فازی هستند و جابهجایی یکتی از گرههتا
روی یک تار صوتی باالیی در مقابتل گترهی متنتاظر روی تتار
صوتی پایینی رسم شده است .همبستگی درست بتین تارهتای

برای تارهای صوتی سالم بتهترتیتب  %15/4و  %48/1افتزایش
یافته است .این افزایش دبی میتواند بتهدلیتل افتزایش ستطح
مقطع دوکیشکل باشتد .جابتهجتایی تارهتای صتوتی بیمتار و
عرض شکاف نیز بر دبی تاثیرگتذار استت .حرکتت در راستتای
طولی و عرضی تارهای صوتی مبتال به سولکوس ،مطالعه شتده
است .همانطور که در شکل ( )51نشان داده شده است ،یتک
جفت گرهی سمت چت و یتک جفتت گترهی ستمت راستت
تارهای صوتی بیمتار ،تجزیتهوتحلیتل شتده استت .بتا بررستی
حرکت این نقاط ،میتوان به درک درستی از حرکت متقارن یا
غیرمتقارن تارهای صوتی بیمار دست یافت.

صوتی قدامی و تحتانی ،متناظر با خط مستقیم بتا زاویته 45 

2
 0.026935 m / sاستتت .اگتتر طتتول تارهتتای صتتوتی 2cm
فرض شود ،نترخ دبتی متوستط و بیشتینه بتهترتیتب برابتر بتا
 538 ml / sو  1459 ml / sمیشود و نتایج بهدستتآمتده

شکل ( -)11جابهجایی تار صوتی بیمار در طول زمان
0.07
0.06
0.05

2

)Q (m /s

0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

0.20

0.15

0.10

0.05

-0.01
0.00

)Time (s

شکل( -)12تغییرات دبی سیال در دهانه حنجره مبتال به سولکوس

در این نمودارها است .همانطورکه مشاهده میشتود ،درجتاتی
از عدم تقارن بین ارتعاش تارهای صوتی وجتود دارد و تارهتای
صوتی بیمار بهصورت غیرمتقارن ارتعاش میکنند .البتته عتدم
تقارن ارتعاش تارهای صوتی بیمار ،بیشتر در راستتای  yدیتده
میشتتود (ابداکشتتن-ادداکشتتن) .حرکتهتتای طتتولی تارهتتای
صوتی ،تقارن بیشتری دارند .با توجه به این مطلب که تغییرات
سرعت و فشار ،تاثیرات زیادی بر صدای تولیدشتده در حنجتره
دارد ،این تغییترات در طتول دهانتهی حنجترهی بیمتار ماننتد
حالت سالم بررسی شده است .بترای ایتن منظتور ده نقطته در
طول دهانهی حنجتره درنظرگرفتته شتده استت ،کته نقطتهی
ابتتدایی در پتتاییندستت و قبتتل از شتکاف حنجتتره و نقطتهی
انتهایی در باالدست و بعد از تارهای صوتی بیمار انتخا شده
است .نقتاط فرضتی بترای ارزیتابی سترعت و فشتار در طتول
حنجره ،در شکل ( )55نشان داده شدهاند.
الزم به ذکر است با توجه به فرکانس متفاوت ارتعاشی تارهتای
صوتی ستالم و بیمتار ،زمتان بتاز و بستته شتدن در دو حالتت
متفاوت است .در زمان باز شدن تارهتای صتوتی بیمتار ،فشتار
ورودی به دهانهی حنجره ثابت و برابر با فشار ورودی به کانتال
است؛ سپس فشار در طول دهانهی حنجره کاهش مییابد و در
پاییندست ،به صفر میرسد .سرعت سیال در زمان باز شدن از
پاییندست تتا انتهتای دهانتهی مجترا ،مقتدار کمتی دارد کته
بیشتینهی مقتدار آن در مقطتع راستتت تارهتای صتوتی بیمتتار
مشاهده میشود .در پاییندست حنجره ،سرعت افتزایش پیتدا
کرده و جت حنجره شکل میگیرد .در زمان بسته شدن ،تمتام
نقاط درنظر گرفته شده در پاییندست جریان ،مقتدار تقریبتی
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صفر دارند و فشار ورودی ،افت بتهنستبت قابتلمالحظتهای را
نشان میدهند .در نقطهی  ،8که داختل شتکاف بیمتاری قترار
دارد ،فشار برابر با  785 kPaاست .سرعت سیال نیز در زمان
بسته شدن ،مقدار کمی دارد که با توجه به وجود شکاف ،ایتن
مقدار به صفر نمیرسد و جریان قطع نمیشود .بیشترین مقدار
سرعت در نقطه  5و در حدود  1.4m / sاست .کمترین مقتدار
سرعت در مقطع چ تارهای صوتی بیمار مشاهده میشود.
شکل ( -)15نقاط انتخابی برای تحلیل سرعت و فشار در راستای
طولی دهانهی حنجرهی دوبعدی بیمار
(الف)

()1

(ب)
()2

()3

شکل ( -)16تغییرات فشار (الف) و سرعت برآیند ( ) در لحظهی
باز شدن کامل (  ) t  0.0073 sدر مدل دوبعدی بیمار

 -5بحث و نتیجهگیری
تحلیلهای دوبعتدی بترای تارهتای صتوتی ستالم و بیمتار تتا
رسیدن به زمان  ،0.25sانجام شد .در مشاهدات کیفی حرکت
()4
شکل ( -)14نمودار صفحه فازی جابجایی جفتگرههای انتخابی بر

تارهای صوتی دوبعدی سالم و بیمار ،حرکتتهتای ادداکشتن و
ابداکشن و حرکت موج مخاطی مشاهده شد ،که بتا مشتاهدات
هیرانو و تائو مطابقت دارد [ ]44و [.]45

مقطع چ و راست تارهای صوتی بیمار5 ،و )4جابهجایی ( xحرکت
طولی) 1و )8جابهجایی ( yابداکشن-ادداکشن) نسبت به خط مرکزی
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مقایسهی عرض دهانهی حنجره و دبی عبوری از دهانهی
حنجره برای مدل سالم و مبتال به سوکلوس ،در شکل ()54
نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،تغییرات در
مدل سالم پریودیک و در مدل بیمار ،تاحدودی شبهپریودیک
است.
الف

(الف)

(ب)

شکل ( -)17تغییرات فشار (الف) و سرعت برآیند ( ) در لحظهی
بسته شدن کامل (  ) t  0.012sدر مدل دوبعدی بیمار

بررسی جت سیال نیز نشان میدهتد کته ایتن جتت ،بتهطتور
تصادفی به سمت یکی از دیتوارههتای بتاال یتا پتایین منحترف
میشود ،که پدیدهی کواندا میباشد .این نتایج نیز با نتایج وون
و ژنگ همخوانی دارد [ .]4فرکانس نوسانی ،بیشینهی شتکاف
حنجتتره ،میتتانگین شتتکاف حنجتتره ،بیشتتینهی دبتتی حجمتتی،
میانگین دبی حجمی عبتوری از دهانتهی حنجتره و امپتدانس
جریان برای دو مدل ،مقایسه شده و نتایج در جدول ( )4ارائته
شده است .مقاومت جریان حنجرهای (امپدانس) بتا استتفاده از
رابطهی ( )4محاسبه میشود.
()4

PL
Q

ZL 

که  PLمقدار متوسط افت فشتار در دهانتهی حنجتره و Q

متوسط دبی عبوری از دهانهی حنجره است .حرکتت تارهتای
صوتی سالم و بیمار در مدلسازی دوبعدی ،پریودیک است.

شکل ( -)18مقایسه بین مدل دو بعدی سالم و بیمار

فرکانس نوسانی بهدستآمده از جابهجایی تارهای صوتی ستالم
و بیمار ،بهترتیب  511/4 Hzو  85/1 Hzمیباشد ،کته ایتن
مقادیر در محدودهی طبیعی صحبت کتردن انستان قترار دارد.
فرکانس نوسانی تارهای صوتی بیمار %55,5 ،نسبت بته حالتت
سالم کاهش یافته است .بیشینهی عرض شکاف بترای تارهتای
صوتی سالم و مبتال به سولکوس ،بهترتیب برابر با 1/558 cm
و  1/544 cmاست و برای حالتت بیمتار %14 ،افتزایش یافتته
است .تاثیرات بیمتاری بتر بتاز شتدگی عترض شتکاف ،بستیار
محسوس است و متوسط عرض شکاف نیز بترای بیمتار%15 ،
افزایش یافته است .این نکته قابل ذکر است کته بتا توجته بته
نتایج ارائهشده ،تغییرات مقطع راست شکاف تار صتوتی بیمتار،
بیشتر از مقطع چ است .همچنین در ترسیم جابهجاییهتای
تار صوتی بیمار در صفحهی فاز ،اندکی عتدم تقتارن ارتعاشتی
بین تارهای صوتی باال و پایین وجود دارد .نتایج بهدستتآمتده
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برای بیشینهی عرض شکاف مدل سالم ،با مطالعات انجتامشتده
توسط ژنگ مطابقت دارد [.]4
تغییتترات دبتتی حجمتتی متوستتط در طتتول زمتتان بتترای متتدل

جدول ( -)2نتایج به دست آمده برای مدل دوبعدی سالم و بیمار
دوبعدی

دوبعدی

سالم

بیمار

دوبعتتدی ستتالم و بیمتتار ،بتتهترتیتتب  1/15818 m2 / sو

فرکانس نوسانی

511,4

85,1

%55,5-

 1/144815 m2 / sمحاسبه شده است؛ بنابراین وجود شکاف
در تارهای صوتی مبتال به سولکوس باعث افزایش  %48در دبی
متوستتط عبتتوری در دهان تهی حنجتتره متتیشتتود .همچنتتین،

بیشینه عرض شکاف

1,558

1,544

%14+

متوسط عرض شکاف

1,1845

1,1441

%18+

بیشینه دبی عبوری

1,18845

1,144841

%15+

دبی متوسط

1,15818

1,144815

%48+

امپدانس جریان

54415

81418

%14-

بیشینهی دبی عبوری از دهانهی حنجره ،از ./18845 m2 / s
برای متدل ستالم بته  1/144841 m2 / sبترای متدل بیمتار
افزایش مییابد ،که نشاندهندهی  %48افتزایش مقتدار استت.
این نکته قابل ذکراست که با وجود اینکه نترخ دبتی حجمتی
بهطور مستقیم با افتزایش دامنتهی نوستان ارتعاشتات تارهتای
صوتی (در نتیجه عرض شکاف حنجره) ،افزایش مییابد ،تفاوت
تغییرات در مقدار افزایش عرض شکاف و دبتی حجمتی نشتان
میدهد که در مدلهای دوبعدی سالم و بیمتار ،تفتاوت شتکل
پروفیل سرعت در دهانهی حنجره نیز میتواند تاثیرگذار باشد.
امپدانس جریان با استتفاده از معادلتهی ( )4محاستبه شتده و
برای مدلهای دوبعدی ستالم و بیمتار بته دستت آمتده استت.
مقتتدار ب تهدستتتآمتتده بتترای امپتتدانس متتدل دوبعتتدی ستتالم
 Pa 
 2 
m /s
 Pa 
 2 
m /s

 54415استتت ،کتته بتترای متتدل بیمتتار بتته مقتتدار
 81418میرسد و  %14کاهش نشان میدهد .نتایج

بهدستتآمتده بترای متدل دوبعتدی ستالم ،بتا نتتایج تجربتی
بهدستآمده توسط علیپور ( )4115همخوانی دارد [ .]48اگتر
طول  4 cmبرای متدل دوبعتدی در راستتای  zفترض شتود،
مقدار متوسط دبی عبتوری از دهانتهی حنجتره144 ml / s ،
محاسبه میشود .این مقدار برای مدل تجربی حنجره با وجتود
تارهای صوتی مجازی علیپور  841 ml / sو مطالعات عتددی
ژنگ برای حنجره با تارهای صوتی مجازی  141 ml / sارائته
شده است .دبی ناپایتای عبتوری از دهانتهی حنجتره ،یکتی از
منابع تولید صوت است و تغییترات آن بتر تولیتد صتوت متوثر
است .نتایج با درنظرگرفتن مقاومت جریان حنجرهای ،بتهطتور
منطقی با یکدیگر همختوانی دارنتد؛ بنتابراین تجزیتهوتحلیتل
انجام شده و مدلسازی میتواند پارامترهای دینامیکی حنجتره
را توصیف کند .نتتایج مربتوط بته تارهتای صتوتی مبتتال بته
سولکوس نشان میدهد که برای اختتالف فشتار درنظترگرفتته
شده ،جابهجتایی و دبتی عبتوری از دهانتهی حنجترهی بیمتار
افزایش یافته و وجود شکاف ،تاثیرات قابلمالحظهای بر صتوت
تولیدی میگذارد.
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