
Resumo  

O objectivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de cordas vocais que permite a 

simulação de patologias e comportamentos anómalos da glote humana. Este modelo, além de dividir 

as cordas vocais em camadas com propriedades fisiológicas diferentes, consente a alteração 

unilateral dos parâmetros que caracterizam as cordas vocais. Em adição foi implementado outro 

modelo glotal assimétrico, mais simples, baseado no modelo de K. Ishizaka e J.L. Flanagan para 

confrontacão dos resultados obtidos. Para a análise dos sinais de saída do sistema de produção de 

voz, foram acoplados dois sistemas, o tracto vocal e a região subglotal, usando duas metodologias 

diferentes.  

Os aspectos introdutórios dos modelos implementados neste trabalho, bem como a motivação, 

terminologia, a função ou papel da voz na nossa vida são abordados no capitulo 1.  

O capítulo 2 é reservado a descrição resumida dos constituintes da laringe (ossos, cartilagens e 

músculos), secção 2.1.1, e em mais pormenor a morfologia das cordas vocais, secção 2.1.2. Na 

secção seguinte, 2.2, são abordadas as vias aéreas e alguns aspectos básicos da mecânica de 

fluídos. Na última parte deste capítulo, secção 2.3, é abordada a biomecânica da laringe, com 

focalização nas propriedades viscoelásticas dos tecidos das cordas vocais (secção 2.3.1), nos 

processos de controlo da frequência fundamental (secção 2.3.2) e no controlo da intensidade vocal 

(secção 2.3.3).  

No capítulo 3 são descritas resumidamente as patologias e disfunções do foro vocal. As desordens 

congénitas (secção 3.1), as anomalias relacionadas com alterações das propriedades dos tecidos das 

cordas vocais (secção 3.2), e de origem neurológica e muscular (secção 3.3) são referidas dando um 

maior ênfase, sempre que possível, a variação dos parâmetros biomecânicos. Na secção 3.4 são 

referidos os principais aspectos fisiológicos e características da fadiga vocal.  

Os sistemas acoplados a glote, tracto vocal e sistema subglotal, são abordados no capítulo 4. Na 

secção 4.2 são apresentados vários modelos e metodologias para a implementação numérica do 

tracto vocal e sistema subglotal. A descrição do modelo de radiação sonora é abordada na secção 

4.3. Na secção 4.4 são referidos os modelos implementados, metodologia RTA e por analogia 

eléctrica, e são apresentados os parâmetros relevantes dos modelos.  

No capítulo 5 são apresentados os modelos de cordas vocais existentes e os modelos 

implementados neste trabalho. Os aspectos relacionados com a estrutura e movimentos glotais são 

abordados nas secções 5.1.1 e 5.1.2, respectivamente. Os modelos de 2-massas simétricos são 

referidos na secção 5.2, com major relevância para o modelo desenvolvido por K. Ishizaka e J.L. 

Flanagan, secção 5.2.1. Os modelos mais complexos são abordados na secção 5.3, onde o modelo 

body-cover desenvolvido por B. Story e I.R. Titze é revisto em maior pormenor, secção 5.3.4.  

No capítulo 6 são apresentados os modelos assimétricos desenvolvidos, o modelo de 2-massas 

assimétrico (secção 6.1) e o modelo body-cover assimétrico (secção 6.2). A implementação numérica 



dos modelos é descrita na secção 6.3. Os parâmetros e os métodos de tratamento e análise dos 

resultados são abordadas nas secções 6.4 e 6.5, respectivamente.  

Os resultados das simulações numéricas são apresentados e analisados no capítulo 7. A 

confrontação dos resultados com os dos modelos já estabelecidos, para os casos simétricos, são 

referidos na secção 7.1. A exploração dos casos anómalos é apresentada na secção 7.2.  

As conclusões e os comentários acerca de futuros desenvolvimentos estão reservados para o 

capítulo 8.  

Abstract 

The objective of this work is to develop a model of the vocal fold that allows the simulation of 

pathologies and anomalous behaviors of human larinx. This model, besides dividing the vocal fold in 

layers with different physiological properties, allows a unilateral variation of the parameters that 

characterize the vocal cords. In addition another asymmetrical glotal model, simpler, based in model 

of K. Ishizaka and J.L. Flanagan was implemented for confrontation of results. For the analysis of the 

signals at the exit of the voice production system, two systems had been connected, the vocal tract 

and the subglotal system, using two different methodologies.  

The introductory aspects of the models implemented in this work, as well as the motivation, 

terminology, the function or paper of the voice in our life are boarded in the chapter 1.  

The chapter 2 is reserved to a summarized description of the constituents of the larynx (bones, 

cartilages and muscles), section 2.1.1, and in more detail to the morphology of the vocal fold, section 

2.1.2. In the following section, 2.2, the aerial ways and some basic aspects of the fluid mechanics are 

described. The last part of this chapter, section 2.3, is reserved to the biomechanics of the larynx, with 

emphasis in the viscoelastic properties of the vocal cords tissues (2.3.1), pitch control (2.3.2) and 

vocal intensity control (2.3.3).  

In chapter 3 the diseases and disorders of the vocal forum are described briefly. The congenital 

malformations (3.1), the anomalies related with tissue changes of the vocal fold (3.2), and the 

disorders related to neurological and muscular changes (3.3) are referred giving a special emphasis, 

whenever possible, to the variation of the biomechanical parameters. In the section 3.4 the main 

physiological aspects of the vocal fatigue are detailed.  

The systems connected to the larynx, vocal tract and subglotal system, are addressed in chapter 4. In 

the section 4.2 some models and methodologies are presented for the numerical implementation of 

the vocal tract and subglotal system. The description of the model of sound radiation is found in the 

section 4.3. In section 4.4, the models implemented for the sound transmission lines are described, 

namely, reflection-type and electric analogy.  

In chapter 5 a compilation of the established models of the vocal cords is presented, as well as a 

description of the models implemented in this work. The glotal aspects related with the structure and 



the movements are analyzed in sections 5.1.1 and 5.1.2, respectively. The symmetrical 2-mass 

models are described in the section 5.2, with more relevance for the model developed by K. Ishizaka 

and J.L. Flanagan, section 5.2.1. More complex models are addressed in the section 5.3, where the 

body-cover model developed by B. Story and I.R. Titze is described, section 5.3.4.  

In the chapter 6 the implemented asymmetrical models of vocal fold are presented, with the 

asymmetrical 2-mass model in section 6.1 and asymmetrical body-cover model in 6.2. The numerical 

implementation is reserved for section 6.3. A description of the parameters and analytical methods, 

used in the various simulations, can be found in sections 6.4 and 6.5, respectively.  

The results of the numerical simulations of the implemented models are presented and analyzed in 

chapter 7. The validation of the results with the established models, for the symmetrical case, is 

described in section 7.1. The exploration of some anomalous cases is presented in the section 7.2.  

The conclusions and the commentaries concerning future developments are made in the chapter 8.  


