
Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE i i 

ŚŚIMPLANTY ŚLIMAKOWEIMPLANTY ŚLIMAKOWE



WprowadzenieWprowadzenie

Aparat słuchowy (ang. hearing aid)
inna nazwa: proteza słuchu (hearing prosthesis)
– urządzenie, którego zadaniem jest ą , g j
przetwarzanie odbieranych sygnałów w taki 
sposób, aby:
• dźwięki przekazywane do uszkodzonego 

narządu słuchu użytkownika aparatu były 
przez niego dobrze słyszaneprzez niego dobrze słyszane,

• przetwarzana mowa była zrozumiała



WprowadzenieWprowadzenie

Aparat słuchowy posiada następujące cechy:
• aparat jest dostosowany do charakterystyki 

słuchu użytkownika
• aparat jest przeznaczony do ciągłego 

użytkowania, jednak może być wkładany i 
j   ż tk ikwyjmowany przez użytkownika

• aparat przetwarza sygnał mowy w sposób 
poprawiający jej zrozumiałość  co pozwala poprawiający jej zrozumiałość, co pozwala 
użytkownikowi na kontakt z otoczeniem

• przetworzony sygnał jest przenoszony • przetworzony sygnał jest przenoszony 
akustycznie do przewodu słuchowego 
zewnętrznegoę g



Historia aparatów słuchowychHistoria aparatów słuchowych

Pierwowzory aparatów – tuby akustyczne



Historia aparatów słuchowychHistoria aparatów słuchowych

Aparaty kieszonkowe ze wzmacniaczami 
lampowymi (ok. 1950 r.)



Rozwiązania konstrukcyjneRozwiązania konstrukcyjne

Technologia wykonania aparatów słuchowych:
• aparaty analogowe

–analogowy układ wzmacniaczag y
• aparaty analogowe programowalne

–przetwarzanie analogowe,p g ,
–cyfrowy układ pamięci ustawień

• aparaty cyfrowep y y
–przetwarzanie cyfrowe (DSP)
–pamięć ustawień (programy)pamięć ustawień (programy)
–dodatkowe algorytmy przetwarzania



Rozwiązania konstrukcyjneRozwiązania konstrukcyjne

Najważniejsze typy aparatów słuchowych:
• BTE (Behind-The-Ear) – zauszne
• ITE (In-The-Ear) – wewnątrzuszne( ) ą
• ITC (In-The-Canal) – wewnątrzkanałowe
• CIC (Completely-In-Canal) ( p y )

– wewnątrzkanałowe o wysokim stopniu 
miniaturyzacji



Rozwiązania konstrukcyjneRozwiązania konstrukcyjne



Aparat słuchowy BTEAparat słuchowy BTE

Phonak Claro 311 FM



Aparat słuchowy zminiaturyzowany (ITC)Aparat słuchowy zminiaturyzowany (ITC)

Phonak Claro 22



Aparaty zminiaturyzowaneAparaty zminiaturyzowane

Zalety typów zminiaturyzowanych:
• są mniej widoczne (małe rozmiary)

– aspekt psychologiczny
• brak układu akustycznego

(mniejsze zniekształcenia)
Wady:
• małe wzmocnienie maksymalne

( ż i  k t )(sprzężenia akustyczne)
• trudna obsługa (małe rozmiary)

k ó h ł l• u niektórych – zła tolerancja
• wysoka cena



Budowa aparatu analogowegoBudowa aparatu analogowego

Elementy analogowego aparatu słuchowego:
• mikrofon
• wzmacniacz
• układ kompresji lub regulacji wzmocnienia
• słuchawka
• zasilanie
• elementy kontrolney



MikrofonMikrofon

Mikrofon – akustyczny przetwornik wejściowy.
Obecnie stosuje się mikrofony elektretowe.
Mikrofony:y

wszechkierunkowe kierunkowe



MikrofonMikrofon

Charakterystyka czułości mikrofonu Knowles EA



Wzmacniacze analogoweWzmacniacze analogowe

Wzmacniacz w aparacie słuchowym może 
dokonywać wzmocnienia sygnału:
• w całym paśmie częstotliwości (nie stosuje się)
• w podpasmach częstotliwości – dopasowanie 

do charakterystyki ubytku słuchu (rodzaj 
k kt  fi )korektora graficznego)

Konstrukcje analogowych (tranzystorowych) 
wzmacniaczy w aparatach słuchowych:wzmacniaczy w aparatach słuchowych:
• klasa A (słaba jakość, obecnie nie stosowana)

klasa B układ przeciwsobny (push pull)• klasa B – układ przeciwsobny (push-pull)
• klasa D – impulsowe (wysoka jakość i koszt)



Wzmacniacze analogoweWzmacniacze analogowe



SłuchawkaSłuchawka

Słuchawka (ang. receiver – przetwornik 
akustyczny wyjściowy aparatu).
Najczęściej przetworniki elektromagnetyczne.
Wymagania:
• duża sprawność,
• małe rozmiary

są spełniane kosztem ograniczenia pasma
przenoszenia



SłuchawkaSłuchawka

Parametry: impedancja, typ charakterystyki.
Przykładowa charakterystyka częstotliwościowa 
przetwornika (Knowles BK 1600)

W dawnych aparatach stosowano również 
słuchawki kostne (wibracyjne)



Wzmacniacze linioweWzmacniacze liniowe

Najprostsze wzmacniacze w aparatach 
słuchowych – układy o wzmocnieniu liniowym.
Powyżej poziomu nasycenia poziom wyjściowy 

ćprzestaje narastać – zabezpieczenie przed 
przesterowaniem układu i zbyt dużym poziomem 
dźwiękudźwięku.
Wzmacniacze tego typu
powodują nadmiernepowodują nadmierne
wzmacnianie głośnych
fragmentów sygnału.g g



Ograniczniki poziomuOgraniczniki poziomu

Układy wzmacniaczy z ogranicznikami poziomu:
• PC – peak clipping – „obcinanie szczytów”, 

wprowadza zniekształcenia
• peak rounding – „zaokrąglanie szczytów”, 

mniejsze zniekształcenia



Problem wzmocnienia liniowegoProblem wzmocnienia liniowego

• Większość osób z upośledzonym słuchem ma 
dużo mniejszy zakres dynamiki słyszenia.

• Zakres dynamiki słuchu jest różny dla 
ó śróżnych częstotliwości.

• Różny jest kształt charakterystyki słyszenia
 óż h h t tli ś iw różnych pasmach częstotliwości.

• Liniowe wzmocnienie sygnału powodowałoby, 
że ciche dźwięki byłyby niesłyszalneże ciche dźwięki byłyby niesłyszalne,
a dźwięki głośne mogłyby powodować ból



Problem wzmocnienia liniowegoProblem wzmocnienia liniowego

Przykładowa charakterystyka słuchu 
prawidłowego i upośledzonego:

Rozwiązanie:ą
• nieliniowe wzmocnienie
• różne charakterystyki wzmocnienia dla y y

różnych zakresów częstotliwości



Automatyczna regulacja wzmocnieniaAutomatyczna regulacja wzmocnienia

ARW – ang. automatic gain control (AGC)
układy wzmacniaczy, w których wzmocnienie 
jest zależne od poziomu sygnału:
• na wejściu układu – AGCi (input)
• na wyjściu układu – AGCo (output)

Układy te działają jak kompresory.
Parametry:
• próg kompresji
• współczynnik kompresjij



Automatyczna regulacja wzmocnieniaAutomatyczna regulacja wzmocnienia



Automatyczna regulacja wzmocnieniaAutomatyczna regulacja wzmocnienia

Porównanie charakterystyk układów AGCo, AGCi



Przetwarzanie wielopasmowePrzetwarzanie wielopasmowe

Lepsze dopasowanie charakterystyki sygnału do 
charakterystyki słuchu można uzyskać stosując 
układy kompresorów w kilku pasmach częstotl.



Przetwarzanie wielopasmowePrzetwarzanie wielopasmowe

Można stosować różną liczbę pasm częstotliwości 
(4 – 32 pasm).
W każdym paśmie zamiast prostego układu 

ćkompresji jednoprogowej można zastosować 
układy wieloprogowe, o charakterystyce 
wzmocnienia składającej się z wielu odcinków wzmocnienia składającej się z wielu odcinków 
liniowych.
Bardziej złożone układy wielopasmowe stosowane Bardziej złożone układy wielopasmowe stosowane 
są w cyfrowych aparatach słuchowych.
Pozwala to na dokładniejsze dopasowanie Pozwala to na dokładniejsze dopasowanie 
parametrów sygnału do charakterystyki słuchu.



Parametry układów kompresjiParametry układów kompresji

Charakterystyka statyczna:
poziom wyjściowy w fukcji
poziomu wejściowegop j g

Charakterystykay y
dynamiczna:
• czas ataku
• czas zwolnienia

reakcja układuj
na zmiany poziomu
sygnału



Technika cyfrowa w aparatach sł.Technika cyfrowa w aparatach sł.

Zastosowanie techniki cyfrowej w aparatach 
słuchowych:
• bardziej efektywne i dokładne dokonywanie 

operacji przetwarzania sygnału (wzmacnianie, 
kompresja, itp.)
żli ść t i  j li t h • możliwość stosowania specjalistycznych 

algorytmów DSP (np. redukcja sprzężeń)
• możliwość zapamiętywania ustawień i • możliwość zapamiętywania ustawień i 

automatycznego ich doboru



Cyfrowy aparat słuchowyCyfrowy aparat słuchowy



Cyfrowy aparat słuchowyCyfrowy aparat słuchowy

• elementy wejściowe – mikrofon, 
przedwzmacniacz

• konwerter A/C – zwykle sigma-delta, filtr 
cyfrowy DP, resampler

• procesor sygnałowy DSP – algorytmy 
t i  łprzetwarzania sygnału

• resampler, konwerter sigma-delta do PCM
l t  jś i  filt  DP  ł h k• elementy wyjściowe – filtr DP, słuchawka

• pamięć ustawień, blok sterowania
l• zasilanie



Funkcje aparatów cyfrowychFunkcje aparatów cyfrowych

Funkcje odpowiadające aparatom analogowym:
• regulacja dynamiki w pasmach częstotliwości 

(wzmacnianie + „kompresja”)

Dodatkowe możliwości aparatów cyfrowych:
• automatyczny dobór programuautomatyczny dobór programu
• redukcja sprzężeń zwrotnych
• redukcja szumuredukcja szumu
• filtracja przestrzenna
• przetwarzanie percepcyjne• przetwarzanie percepcyjne



Automatyczny dobór programuAutomatyczny dobór programu

Programy - zestawy ustawień aparatu 
słuchowego, dostosowane do różnych warunków 
otoczenia, np. „głośna ulica” lub „cichy pokój”.

Wybór programu:
• ręczny - przez użytkownika
• automatyczny - aparat słuchowy analizuje 

warunki akustyczne i dobiera najlepszy 
program

Korzyści: dopasowanie wzmocnienia aparatu do 
warunków akustycznych otoczenia, redukcja 
szumu, lepsza jakość dźwięku



Automatyczny dobór programuAutomatyczny dobór programu

Przykład rozwiązania: AutoSelect (Phonak).
Programy:
• QuietAdapt – duży poziom głośności dźwiękuQ p y p g ę
• NoiseAdapt – redukcja szumu

Wybór programu – analiza 10-sek. fragmentów y p g g
sygnału.
Kryteria włączenia programu NoiseAdapt:
• całkowity poziom głośności >70-75 dB SPL
• małe zmiany chwilowego poziomu sygnaług g
• środek ciężkości widma poza 400-500 Hz
• małe zmiany chwilowego środka ciężkości widmay g ę



Redukcja sprzężeń zwrotnychRedukcja sprzężeń zwrotnych

Problem sprzężeń zwrotnych w aparatach 
słuchowych: powodują konieczność zmniejszenia 
wzmocnienia, zniechęcają do użytkowania 
apa ataparatu.
Metody redukcji sprzężeń:

j  t ikó  k t h• separacja przetworników akustycznych
• statyczna – zmniejszenie wzmocnienia

w niektórych zakresach częstotliwościw niektórych zakresach częstotliwości
• dynamiczna – feedback cancellation –

monitorowanie sygnału  usuwanie sprzężeńmonitorowanie sygnału, usuwanie sprzężeń
w czasie rzeczywistym, zachowanie 
wzmocnienia aparatup



Redukcja sprzężeń zwrotnychRedukcja sprzężeń zwrotnych

Algorytm Digital Feedback Supression – DFS 
(GNResound):
• filtr statyczny – stałe współczynniki 

ś ś(właściwości aparatu i słuchu użytkownika)
• filtr adaptacyjny – współczynniki dostosowują 

i  d  h kt  ł  jś isię do charakteru sygnału wejściowego
• estymacja sprzężenia zwrotnego i jego 

odjęcie” od sygnału wejściowego„odjęcie  od sygnału wejściowego

Korzyść: zwiększenie wzmocnienia o ok  10 dB Korzyść: zwiększenie wzmocnienia o ok. 10 dB 
bez ryzyka powstania sprzężeń zwrotnych



Redukcja sprzężeń zwrotnychRedukcja sprzężeń zwrotnych

Schemat ukł. Digital Feedback Supression (DFS)



Redukcja szumuRedukcja szumu

Szumy w aparatach słuchowych powodują znaczne 
zmniejszenie zrozumiałości mowy.
Metody redukcji szumu w aparatach słuchowych:
• filtracja przy pomocy filtrów adaptacyjnych 

– mało skuteczna
• odejmowanie widmowe estymaty szumu 

– zmniejsza poziom sygnału użytecznego, 
skuteczne tylko dla szumów stacjonarnychskuteczne tylko dla szumów stacjonarnych

• „wzbogacanie widma” (spectral enhancement) 
– skuteczne zmniejszenie poziomu szumu  skuteczne zmniejszenie poziomu szumu, 
zachowanie poziomu sygnału użytecznego



Redukcja szumu Redukcja szumu –– spectral enhancementspectral enhancement

Układ Fine-scale Noise Canceller – FNC (Phonak) 
analiza sygnału w 20 pasmach częstotliwości
• wyznaczenie stosunku sygnał-szum

św każdym paśmie
• zmniejszenie wzmocnienia aparatu

 h  d ż  i i  w pasmach o dużym poziomie szumu
• przy redukcji wzmocnienia uwzględniany jest 

wpływ danego pasma na zrozumiałość mowywpływ danego pasma na zrozumiałość mowy
Korzyść: zmniejszenie poziomu szumu przy 
zachowaniu możliwie największego poziomu zachowaniu możliwie największego poziomu 
sygnału użytecznego i najlepszej zrozumiałości 
mowyy



Filtracja przestrzennaFiltracja przestrzenna

Odseparowanie sygnału zakłócającego od sygnału 
użytecznego poprawia zrozumiałość mowy.
W praktyce:
• sygnał użyteczny dochodzi z wybranego 

kierunku
• sygnał zakłócający – ze wszystkich kierunków  

(np. efekt „cocktail-party”).
Filt j  t ( ti l filt i ) Filtracja przestrzenna (spatial filtering) –
oddzielenie sygnału użytecznego od zakłóceń.
Jeden mikrofon (nawet kierunkowy) nie umożliwia Jeden mikrofon (nawet kierunkowy) nie umożliwia 
uzyskania zadawalającej separacji sygnałów.



Filtracja przestrzennaFiltracja przestrzenna

Typowy układ – macierz dwumikrofonowa.
Przetwarzanie sygnału – metoda kształtowania 
wiązki (beamforming):
• sygnał zaszumiony (suma), sygnał 

odniesienia (różnica)
• przetwarzanie sygnału odniesienia przez filtr 

adaptacyjny
d j i  ik  d ł  • odejmowanie wyniku od sygnału 

zaszumionego
Efekt: modyfikacja charakterystyki kierunkowej Efekt: modyfikacja charakterystyki kierunkowej 
aparatu – uzyskanie separacji sygnałów



Filtracja przestrzennaFiltracja przestrzenna

Układ beamformera dwumikrofonowego



Filtracja przestrzennaFiltracja przestrzenna

Inne rozwiązania:
• macierze superkierunkowe – lepszy wynik 

w warunkach pogłosu
• układy wielomikrofonowe
• zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji

Przykład układu – Digital AudioZoom (Phonak). 
Wykorzystuje spatial processor. Minimum 
h kt t ki ki k j  ź ódl  h łcharakterystyki kierunkowej na źródle hałasu

o największym poziomie.
Korzyści:Korzyści:
• tłumienie niepożądanych źródeł dźwięku

 i ł ś i • poprawa zrozumiałości mowy



Filtracja przestrzennaFiltracja przestrzenna

Ilustracja działania układu Digital AudioZoom



Percepcyjne przetwarzanie sygnałuPercepcyjne przetwarzanie sygnału

Klasyczne aparaty słuchowe:
• przetwarzanie sygnału na podstawie jego 

parametrów fizycznych (np. poziom).

Nowoczesne rozwiązanie:
• przetwarzanie sygnału na podstawie przetwarzanie sygnału na podstawie 

parametrów subiektywnych (np. głośność),
• wykorzystanie modelu psychoakustycznego y y p y y g

słuchu prawidłowego oraz słuchu 
uszkodzonego



Percepcyjne przetwarzanie sygnałuPercepcyjne przetwarzanie sygnału

Przykład rozwiązania – Digital Perception 
Processing – DPP (Phonak)
• analiza sygnału w 20 pasmach krytycznych 

słuchu
• na podstawie analizy obliczany jest wzorzec 

b d i  k ó k ł h h  śli kpobudzenia komórek słuchowych w ślimaku
• uwzględnienie zjawisk maskowania 

składowych widmaskładowych widma

Korzyści:
• lepsze dopasowanie aparatu w przypadku 

objawu wyrównywania głośności



Układ akustyczny aparatuUkład akustyczny aparatu

W przypadku aparatów słuchowych typu 
zausznego (BTE) potrzebny jest układ 
akustyczny, który przeniesie fale dźwiękowe
od sł cha ki apa at  do p e od  sł cho ego od słuchawki aparatu do przewodu słuchowego 
zewnętrznego.
Układ akustyczny aparatu nosi nazwę Układ akustyczny aparatu nosi nazwę 
dźwiękowodu.
W przypadku aparatów zminiaturyzowanych W przypadku aparatów zminiaturyzowanych 
układ taki nie jest potrzebny, aparat jest 
umieszczany bezpośrednio w przewodzie 
słuchowym.



Dźwiękowód aparatu BTEDźwiękowód aparatu BTE

Układ akustyczny (dźwiękowód) aparatu BTE 
składa się z następujących elementów:
• wkładka uszna (earmold)
• przewód łączący (tubing)
• rożek (earhook)



Kanały wentylacyjneKanały wentylacyjne

Zamknięcie przewodu słuchowego przez wkładkę 
uszną wywołuje efekt okluzji:
• nieprzyjemne odczucie „zatkanego ucha”
• wzmocnienie niskich częstotliwości

Rozwiązania:
• stosowanie wkładek otwartych
• wydrążenie dodatkowego kanału wentylacyjnego 

(ang. vent) – wyrównywanie ciśnienia



ImplantyImplanty

Pasywne - urządzenia, które w sposób efektywny 
zapewniają połączenie elementów aparatu 
przewodzeniowego ucha środkowego 

óAktywne – dzięki temu rodzaju implantów osoby 
całkowicie niesłyszące mogą wejść w świat 
dźwięków                                 dźwięków.                                

Wszczepialne elektroniczne protezy słuchu, do 
których zaliczą się implanty ślimakowe  implanty których zaliczą się implanty ślimakowe, implanty 
pniowe, implanty ucha środkowego oraz aparaty 
wszczepialne na przewodnictwo kostne typu 
BAHA 



ImplantyImplanty

Nowoczesny system implantu aktywnego złożony 
jest z części wewnętrznej - implantu, 
składającego się z odbiornika i stymulatora 
elekt c nego e spólnej ob do ie a   elektrycznego we wspólnej obudowie wraz z 
wiązką elektrod (implanty ślimakowe lub 
pniowe) bądź z przetwornika pniowe) bądź z przetwornika 
elektromechanicznego (implanty ucha 
środkowego), oraz z części zewnętrznej -
cyfrowego, wielokanałowego procesora mowy.



Implanty BAHAImplanty BAHA

System Baha działa bezpośrednie w oparciu o 
przewodnictwo kostne  Sygnał akustyczny jest przewodnictwo kostne. Sygnał akustyczny jest 
przenoszony do ucha wewnętrznego drogą kostną 
(przez kości czaszki) z pominięciem uszkodzonych lub (przez kości czaszki) z pominięciem uszkodzonych lub 
nieprawidłowo funkcjonujących struktur przewodu 
słuchowego zewnętrznego lub ucha środkowego.



Implanty BAHAImplanty BAHA



Implanty BAHAImplanty BAHA



Implanty BAHAImplanty BAHA

Lepsza jakość odbieranego dźwięku - implanty Lepsza jakość odbieranego dźwięku - implanty 
BAHA działają w oparciu o bezpośrednie 
przewodnictwo kostne 
Większy komfort użytkowania - dźwięku BAHA 
jest mały i dyskretny, można go ukryć pod 
włosami włosami 
Zawsze ta sama, wysoka jakość dźwięku -
procesor BAHA jest podłączony do zaczepu p j p ą y p
i zawsze znajduje się w tej samej pozycji, co 
zapewnia użytkownikowi stałą jakość odbieranego 
dźwięku dźwięku 



Implanty ślimakoweImplanty ślimakowe

U niektórych osób z upośledzeniem słuchu 
nastąpiło uszkodzenie ucha wewnętrznego.
Stosowanie aparatów słuchowych nie daje
w tych przypadkach poprawy słyszenia.
Większość z tych osób ma jednak zachowane 
łók  włókna nerwowe.

Implanty ślimakowe (cochlear implants)
żli i j  b ś d i  t l j  – umożliwiają bezpośrednią stymulację 

elektryczną zakończeń włókien nerwowych
w celu wywołania wrażeń słuchowychw celu wywołania wrażeń słuchowych.



Implanty ślimakoweImplanty ślimakowe

Ilustracja działania implantu



Kryteria implantowaniaKryteria implantowania

Kryteria zastosowania implantów:
• obustronna całkowita utrata słuchu
• klasyczne aparaty słuchowe nie powodują y p y p ją

poprawy słyszenia
• brak innych poważnych problemów 

zdrowotnych
• ukończony drugi rok życia
• gotowość do wzięcia udziału w długotrwałym 

treningu słuchowym



Korzyści dla pacjentaKorzyści dla pacjenta

U użytkowników implantów obserwuje się:
• przywrócenie pewnego stopnia zdolności do 

odbioru wrażeń słuchowych
• zdolność wykrywania obecności różnych 

dźwięków
• poprawę zdolności wykrywania dźwięków

z życia codziennego w otoczeniu
i k  d l ść i   • zwiększoną zdolność rozpoznawania mowy 

przy pomocy czytania z ust.
Około połowa użytkowników implantów zyskuje Około połowa użytkowników implantów zyskuje 
wyraźną poprawę zdolności rozpoznawania 
mowy bez czytania z ust.mowy bez czytania z ust.



Budowa implantu ślimakowegoBudowa implantu ślimakowego

• Mikrofon – zbiera dźwięki z otoczenia
• Procesor mowy – wybiera i koduje dźwięki 

najbardziej użyteczne w rozumieniu mowy
• Nadajnik – przekazuje zakodowane sygnały 

do odbiornika
• Odbiornik/stymulator – dekoduje sygnały 

elektryczne i przekazuje je do elektrod
El kt d k j  ł  l kt  • Elektroda – przekazuje sygnały elektryczne 
do zachowanych włókien nerwowych



Wszczepianie implantówWszczepianie implantów

Części zewnętrzne implantu – procesor mowy, 
mikrofon, nadajnik – noszone przez użytkownika.
Części wewnętrzne implantu wszczepiane są 
chirurgicznie:
• odbiornik/stymulator – w kość za uchem
• elektroda – do wnętrza ślimaka

Połączenie części implantu:
• drogą radiową (wszczepiany odbiornik i 

zewnętrzny nadajnik) – najczęściej stosowane
ł (b k d k• poprzez wszczepienie złącza (brak nadajnika

i odbiornika)



Budowa implantu ślimakowegoBudowa implantu ślimakowego



Budowa implantu ślimakowegoBudowa implantu ślimakowego

Implant ślimakowy (po stronie lewej) p y (p j)
i procesor mowy (po stronie prawej)



Działanie implantu ślimakowegoDziałanie implantu ślimakowego



ElektrodyElektrody

Elektrody implantu ślimakowego umieszczane są 
najczęściej w schodach bębenka (scala tympani) 
w ślimaku ucha wewnętrznego.
Implanty:
• jednoelektrodowe – pojedyncza elektroda 

b d  tki  łók   pobudza wszystkie włókna nerwowe, 
rozwiązanie stosowane dawniej

• wieloelektrodowe wiele elektrod  każda z • wieloelektrodowe – wiele elektrod, każda z 
nich pobudza inną grupę włókien nerwowych, 
zależnie od częstotliwości sygnału,zależnie od częstotliwości sygnału,
od 2-4 do 22-24 elektrod



ElektrodyElektrody

Typy elektrod:
• monopolarne – potrzebna jest dodatkowa 

elektroda odniesienia, umieszczana z dala od 
elektrody aktywnej

• bipolarne – elektroda aktywna i odniesienia 
i   bli k  i biumieszczane są blisko siebie

T  t l ji l kt dTyp stymulacji elektrod:
• analogowy – ciągły sygnał prądowy

l b d l• impulsowy – pobudzanie impulsami



Procesor mowyProcesor mowy

Zdrowe ucho wewnętrzne jest równoległym 
analizatorem widma.
W przypadku implantowania, procesor mowy 

ćmusi przejąć funkcje ucha wewnętrznego:
• analiza sygnału w pasmach częstotliwości
• kodowanie do impulsów pobudzających 

włókna (przesyłanych do elektrody)
W  ół h h  t j  i  We współczesnych procesorach mowy stosuje się 
zaawansowane algorytmy DSP poprawiające 
jakość sygnału mowyjakość sygnału mowy.



Kodowanie sygnałuKodowanie sygnału

We współczesnych implantach stosuje się 
macierze elektrod. Sygnał mowy jest 
przetwarzany na sygnały pobudzające dla każdej 
 elekt od  D a asadnic e podejściaz elektrod. Dwa zasadnicze podejścia:
• oparte na analizie sygnału mowy w pasmach 

częstotliwości  każde z pasm daje sygnał dla częstotliwości, każde z pasm daje sygnał dla 
innej elektrody

• oparte na ekstrakcji cech widma sygnału • oparte na ekstrakcji cech widma sygnału 
mowy, np. formantów – sygnały wysyłane 
tylko do wybranych elektrod



Kodowanie metodą CISKodowanie metodą CIS

CIS – Continous Interleaved Sampling
(strategia ciągłego niejednoczesnego próbkowania)
najważniejsza z metod opartych na analizie j j p y
sygnału w pasmach częstotliwości:
• wstępnie wzmocniony sygnał jest filtrowany

za pomocą banku filtrów pasmowych
• sygnały po filtracji przechodzą przez układy 

t ik   filt  d l tprostownika oraz filtru dolnoprzepustowego
– wyznaczanie obwiedni w paśmie
sygnał jest poddawany kompresji• sygnał jest poddawany kompresji

• sygnał służy do modulowania amplitudowego 
ciągu impulsów pobudzającychciągu impulsów pobudzających



Kodowanie metodą CISKodowanie metodą CIS



ElektrodyElektrody

• Sygnały impulsowe podawane są na odpowiednią 
elektrodę przyporządkowaną do odpowiedniego filtru, 
zgodnie z tonotopowością ślimaka, zgodnie z którą 
dź ięki o niskiej c ęstotli ości oł ją pob d enie dźwięki o niskiej częstotliwości wywołują pobudzenie 
okolicy szczytowej ślimaka, zaś dźwięki o wysokiej 
częstotliwości pobudzają część podstawnączęstotliwości pobudzają część podstawną.
• Sygnały  impulsowe wymnożone przez obwiednię 
sygnału w paśmie najwyższej częstotliwości yg p j y j ę
podawane są na elektrodę znajdującą się w części 
podstawnej ślimaka, a sygnały wymnożone przez 
b d ś l śobwiednię w paśmie o najniższej częstotliwości na 

elektrodę położoną najbliżej szczytu ślimaka. 



Kodowanie metodą CISKodowanie metodą CIS

Stosuje się przeplot impulsów – jednocześnie 
pobudzana jest tylko jedna elektroda.
Unika się w ten sposób zakłócania pól 

ówywtarzanych przez poszczególne elektrody.



CIS CIS –– przykład kodowaniaprzykład kodowania



CIS CIS –– przykład kodowaniaprzykład kodowania

Według doniesień literaturowych dla większości 
użytkowników implantów ślimakowych y p y
optymalna liczba elektrod, zapewniająca 
maksimum rozumienia mowy, wynosi 8 i y, y
zwiększenie tej liczby nie poprawia rozumienia 
mowy.y



MetodaMetoda PPS (Paired PPS (Paired PulsatilePulsatile Sampler)Sampler)

Metoda ta jest modyfikacją metody CIS w której wMetoda ta jest modyfikacją metody CIS, w której w 
celu zwiększenia częstości stymulacji (a w 
konsekwencji jak pokazują badania w celukonsekwencji, jak pokazują badania, w celu 
poprawienia rozumienia mowy), stosuje się w danej 
chwili dwa impulsy stymulujące co pozwala nachwili dwa impulsy stymulujące, co pozwala na 
podwojenie częstości stymulacji. Aby 
zminimalizować interakcje pomiędzy elektrodamizminimalizować interakcje pomiędzy elektrodami, 
algorytm wybiera do jednoczesnej stymulacji 
elektrody odległe od siebieelektrody odległe od siebie



MetodaMetoda ACE (Advanced Combination ACE (Advanced Combination 
Encoder), Encoder), metodametoda n of mn of m),),

W metodach tych algorytm analizuje sygnałW metodach tych algorytm analizuje sygnał 
wejściowy i wybiera n kanałów o najsilniejszym 
sygnale ze wszystkich dostępnych m kanałówsygnale ze wszystkich dostępnych m kanałów.

W porównaniu ze strategią CIS, gdzie wszystkie p g ą , g y
elektrody są pobudzane, ACE umożliwia uzyskanie 
większej częstości stymulacji, jednak, przynajmniej ę j ę y j , j , p y j j
teoretycznie, istnieje ryzyko, że ciche, choć istotne 
informacje mogą być w tej strategii tracone.j gą y j g

W typowych implementacjach algorytm wybiera od 
6 do 16 kanałów z całkowitej liczby 20 lub 226 do 16 kanałów z całkowitej liczby 20 lub 22 
kanałów (w zależności od systemu). 



Metody ekstrakcji cech widma mowyMetody ekstrakcji cech widma mowy

Inna grupa algorytmów kodowania oparta jest 
na ekstrakcji cech widma sygnału mowy.
Najczęściej dokonuje się ekstrakcji formantów 

ómowy – maksimów charakterystyki widmowej:
• filtracja sygnału w wybranych pasmach
• detektor przejść przez zero wyznacza 

częstotliwość formantów
d t kt  b i d i  lit d  • detektor obwiedni wyznacza amplitudę 
formantów
wybierane i stymulowane są odpowiednie • wybierane i stymulowane są odpowiednie 
elektrody



Metody ekstrakcji cech widma mowyMetody ekstrakcji cech widma mowy

Najważniejsze algorytmy z tej grupy:
• F0/F2 – częstotl. podstawowa i drugi formant
• F0/F1/F2 – częstotl. podstawowa i pierwsze dwa ę p p

formanty
• MPEAK – dodatkowo informacje o składowych o 

wysokich częstotliwościach
• SMSP – wyznaczanie maksimów widma za pomocą 

b k  filt ó  bó  kilk  j i k h k i ó  banku filtrów, wybór kilku największych maksimów, 
przykład: SPEAK
SAS (Simultaneous Analog Stimulation) zamiast • SAS (Simultaneous Analog Stimulation) - zamiast 
sygnałów prostokątnych, jak w pozostałych 
metodach, podawany jest przez elektrody implantu metodach, podawany jest przez elektrody implantu 
sygnał analogowy. Pozostałe założenia 
przetwarzania sygnału są zbliżone.



MPEAKMPEAK

Schemat układu MPEAK



MPEAKMPEAK

Przykład kodowania sygnału mowy w systemie 
MPEAK



SMSPSMSP

SMSP – Spectral Maxima Sound Processor



Strojenie implantu ślimakowegoStrojenie implantu ślimakowego

Po wszczepieniu implantu ślimakowego, zanim 
rozpocznie się trening słuchowy, audiolog 
dokonuje programowania procesora mowy.

śKażda z elektrod dla danych wysokości i 
głośności dźwięków jest z osobna dostrajana 
zgodnie z subiektywnymi wrażeniami zgodnie z subiektywnymi wrażeniami 
użytkownika.
Jeżeli pojawią się po pewnym czasie zmianyJeżeli pojawią się po pewnym czasie zmiany
w jakości słyszenia, procesor może być 
ponownie dostrojony.j



Trening słuchowyTrening słuchowy

1. Rozpoznawanie sygnałów informacyjnych
2. Rozpoznawanie głosek z czytaniem z ust
3. Rozpoznawanie głosek bez czytania z ustp g y
4. Rozróżnianie głosek żeńskich i męskich
5. Rozpoznawanie słów z czytaniem z ustp y
6. Rozpoznawanie słów bez czytania z ust
7. Powtarzanie słyszanych zdańy y
8. Prowadzenie rozmowy
9. Słuchanie muzyki9. Słuchanie muzyki



Implanty ślimakoweImplanty ślimakowe

• Implanty są najbardziej skuteczne u osób,
u których okres „głuchoty” trwał krotko.
• Mowa staje się zrozumiała, ale jest sztucznaj ę , j
(mechaniczna).
• U osób niesłyszących od urodzenia większyy ą y ę y
problem - mozg nie potrafi interpretować
wrażeń słuchowych.y
• U małych dzieci - najlepsze wyniki, ale
zdarzają się przypadki braku skuteczności.zdarzają się przypadki braku skuteczności.
• Istnieje ryzyko powikłań po operacji.
• Wymagana jest duża wytrwałość. Wymagana jest duża wytrwałość.


