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Telemetria

Telemetria
Zastosowania telemetrii

- opieka kardiologiczna - OIOM /oddział terapii półintensywnej (EKG, saturacja O2)
- transmisja (monitorowanie) życiowych parametrów osób starszych
- monitorowanie wysiłku fizycznego (fitness)
- monitorowanie innych parametrów
- śledzenie/badanie aktywności zwierzat
- inne (np. badanie słuchu przez Internet, kardiotokografia)
- zastosowania badawcze
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Telemetria
Schemat systemu telemetrycznego z transmisją radiową

System biotelemetryczny zawiera:
•Sensory monitorowanych sygnałów
•Nadajniki noszone przez pacjenta, zasilane bateryjnie
•Nadajnik radiowy ( o ile nie jest wykorzystywana sieć telefoniczna)
•Odbiornik radiowy z blokami przetwarzania i prezentacji informacji)
Istotna część rozwiązania – system transmisji informacji, może być radiowy,
telefoniczny, może wykorzystywać sprzężenie indukcyjne, analogowy, cyfrowy.
System transmisji radiowej – częstotliwość, pasmo, rodzaj modulacji

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań

Pacjent – analogowy wzmacniacz, modulator (najczęściej FM), nadajnik VHF
(30MHz-300MHz) lub UHF (300MHz-3GHz); nowsze rozwiązania wykorzystują w
nadajnikach przetwornik A/C, częstotliwość modulowana kodem (np. FSK)
Odbiornik – wzmacniacz + demodulator
Kardiomonitor – kadiotachometr (licznik rytmu serca) oraz monitor, ew. alarmy,
ew. monitorowanie innych sygnałów (saturacja krwi tlenem)
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Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań
Szpitalny system telemetryczny do celów intensywnego nadzoru
Nadajniki pacjentów– kilka
mW,
stąd
zastosowanie
dużej
liczby
anten;
konieczność
stosowania
wzmacniaczy przy każdej z
anten, wzmocnienie rzędu
40-60dB, wzmacniacze typu
video (pasmo); sprzęgacze
TV – wprowadzają tłumienie
kilka dB.

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań

Stosowany w celu przeslania np. EKG do analizy przez system/specjalistę,
lub w celu długoterminowego monitorowania (wiele miesięcy) stanu
stymulatora serca w domu pacjenta.
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Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań

Przenośny system telemetryczny z transmisją radiową,
wykorzystywany przez załogi
ratunkowe (ambulans); często
ambulans wyposażony jest w
system łączności radiowej
większej mocy i zasięgu niż
sam element znajdujący się
przy pacjencie.

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań

System telemetryczny wykorzystujący
telefonię cyfrową
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Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań
Telemetria (jagnięta – badanie bezdechu
bezdech u noworodków – problem, jagnięta - model)

4x EMG 30-1000Hz, 400V/V
(nos)

wydatek powietrza
0.3-1000Hz, 100V/V

EKG

0.3-1000Hz, 10V/V

EOG

0.3-1000Hz, 100V/V

EEG

0.3-1000Hz, 400V/V

Letourneau P, Dumont S, Kianicka I, Diaz V, Dorion D, Drolet R, Praud J-P, Radiotelemetry
system for apnea study in lambs, Respiration Physiology 116 (1999) 85–93

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań
Telemetria (jagnięta – badanie bezdechu) przesyłania danych

organizacja

Próbkowanie kanałów f=27kHz
Sygnał po zwielokrotnieniu czasowym wykorzystywany jest jako sygnał
modulujący FM
Fala nośna – 185MHz (częstotliwości określają lokalne regulacje prawne)
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Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań
Telemetria (jagnięta – badanie bezdechu) - odbiornik

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady
rozwiązań

Telemetria (badanie
aktywności jelita grubego)
W Q Zhang, G Z Yan, D D Ye and C W Chen
Simultaneous assessment of the intraluminal
pressure and transit time of the colon using a
telemetry technique Physiol. Meas. 28 (2007) 141–
148 doi:10.1088/0967-3334/28/2/003
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Telemetria
Systemy telemetryczne
- przykłady rozwiązań

INA122 - wzmacniacz pomiarowy, Burr Brown
TXM916ES – modulator FM/FSK, 916MHz
RXM916ES - demodulator FM/FSK, 916MHz
MAX4092 – wzmacniacz operacyjny o niskim
poborze mocy

David C. Lin, Brandon P. Bucher Howard P. Davis, Leslie K. Sprunger A
low-cost telemetry system suitable for measuring mouse biopotentials
Medical Engineering & Physics 30 (2008) 199–205

Telemetria
Systemy telemetryczne - przykłady rozwiązań
System do telemetrii ciśnienia i temperatury
Czujnik zawiera przetwornik A/C, s.wyjściowy –
PWM, fmax ok. 150-200Hz
U3280, U2270B – układy do telemetrii
współpracy z mikroprocesorem (Atmel)
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Częstotliwość 133kHz
Transmisja – słowo 32-bitowe, szybkość
transmisji 1kbit/s.
Transmisja z wykorzystaniem kodowania
Manchester lub BPSK (Bi-phase Phase Shift
Keying). System stosowany w tanich
rozwiązaniach radiowej transmisji danych
cyfrowych. Zegar jest przesyłany razem z danymi.

R Schlierf et al A fast telemetric pressure and temperature sensor
system for medical applications J. Micromech. Microeng. 17 (2007)
S98–S102 doi:10.1088/0960-1317/17/7/S06
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Narząd słuchu
Badanie narządu słuchu
Protezowanie narządu słuchu

Narząd słuchu
Literatura:
E.Hojan Akustyka aparatów słuchowych, WN UAM 1997
E.Ozimek Dźwięk i jego percepcja, PWN, 2002
Inne źródła
M.Masalski Metoda pomiaru czułości słuchu na podstawie analizy stanu
ustalonego potencjałów wywołanych wieloczęstotliwościowym pobudzeniem
akustycznym, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, 2007,
A.Wąsowski Metoda doboru parametrów stymulacji elektrycznej nerwu
słuchowego pobudzanego przez implant ślimakowy, rozprawa doktorska,
Politechnika Warszawska, 2009
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
1 – czaszka, 2 - przewód
słuchowy zewnętrzny, 3 małżowina uszna, 4 - błona
bębenkowa, 5 - okienko
owalne 6 – młoteczek, 7 –
kowadełko, 8 – strzemiączko,
9 - kanał półkolisty, 10 –
ślimak, 11 - nerw słuchowy,
12 - trąbka Eustachiusza

Fale dźwiękowe docierają do małżowiny usznej, następnie przewodem słuchowym
zewnętrznym do błony bębenkowej. Pod wpływem drgań powietrza błona
bębenkowa porusza przylegający do niej młoteczek. Drgania z młoteczka są
przekazywane na kowadełko i strzemiączko, i za pośrednictwem okienka
owalnego powodują przemieszczenia płynów w uchu wewnętrznym, co pobudza
komórki rzęsate. Pobudzenia docierają przez nerw słuchowy do ośrodków
słuchowych w korze mózgowej.

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Zakres słyszalnych częstotliwości

16-20000 Hz

Zakres największej czułości ucha

1000-3000 Hz

Zakres rejestrowanych zmian ciśnienia

0.00002-60 Pa

Próg słyszalności

0 dB SPL (20µP)

Próg bólu

110-140 dB

Uszkodzenie słuchu

150 dB

Minimalne wychylenie błony bębenkowej

10−11 m

Wychylenie błony bębenkowej przy głośnym dźwięku o niskiej f

Zakres częstotliwości ludzkiej rozmowy

0.1 mm

200-3000 Hz
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Liczba rozróżnialnych tonów

~3000

Rozdzielczość częstotliwościowa

1 Hz przy 1000 Hz

Rozdzielczość kątowa ucha

1-4°

Rozdzielczość czasowa ucha

0.05 s

Ubytek słuchu z wiekiem (18-50 lat)

0.5 dB/rok

Ubytek słuchu z wiekiem (powyżej 50 lat)

1 dB/rok

Przeciętny ubytek słuchu w wieku 70 lat

37 dB

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Przewodnictwo powietrzne – dźwięk dociera przez małżowinę uszną do przewodu
słuchowego zewnętrznego wprawia w drgania błonę bębenkową i tzw. aparat
akomodacji tj. kosteczki słuchowe i mięśnie ucha środkowego. Dzięki ruchom
podstawy ostatniej z trzech kosteczek - strzemiączka - w okienku owalnym
błędnika, drgania akustyczne przenoszą się na płyny, jakimi wypełniony jest ślimak.
Ponieważ płyny są nieściśliwe, by podstawa strzemiączka mogła wykonać ruch w
głąb ucha wewnętrznego, musi dojść do kompensacyjnego wychylenia w stronę
jamy bębenkowej błony drugiego okienka ucha wewnętrznego, zwanego okrągłym.

Przewodnictwo kostne – dźwięk dociera do ślimaka przez kości czaszki, efekt
słabszy niż przy przewodnictwie powietrznym o ok. 40dB (zjawisko to
wykorzystywane jest przy badaniu przewodnictwa przez ucho środkowe).
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Ubytek słuchu - (niedosłuch) jest trwałą lub czasową dysfunkcją narządu słuchu.
Istnieje wiele przyczyn ubytków słuchu, przy czym najczęściej są one związane z
długotrwałą ekspozycją na hałas (np. w miejscu pracy), krótkotrwałe głośne
sygnały impulsowe lub starzeniem się organizmu. Niedosłuchy mogą być
wrodzone lub być wynikiem oddziaływania tzw. substancji ototoksycznych, które
mają szkodliwy wpływ na narząd słuchu. Takie niedosłuchy są najczęściej trwałe.
Występują również wady słuchu będące efektem działania kilku czynników.
Klasyfikacja ubytków słuchu wg. ich nasilenia:
·
·
·
·
·

słuch socjalnie wydolny: norma lub niedosłuch nieprzekraczający 20 dB HL
niedosłuch lekki: 20 – 40 dB HL
niedosłuch umiarkowany: 40 – 70 dB HL
niedosłuch znaczny: 70 – 90 dB HL
niedosłuch głęboki powyżej: 90 dB HL

Ubytki słuchu mogą być symetryczne lub niesymetryczne.

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Z klinicznego punktu widzenia najważniejszy jest podział niedosłuchów ze względu
na lokalizację uszkodzenia - wyróżnia się ubytki typu przewodzeniowego,
odbiorczego oraz mieszanego.
Ubytek typu przewodzeniowego związany jest zaburzeniem transmisji
(przewodzenia) energii akustycznej ze środowiska zewnętrznego do ślimaka.
Ubytki słuchu typu odbiorczego (ubytki nerwowo-czuciowe, sensoryczne) związane
są najczęściej z dysfunkcjami w obrębie narządu Cortiego ślimaka. Przyczyną tego
typu niedosłuchu mogą być również zmiany chorobowe w nerwie słuchowym lub
ośrodków słuchowych mózgu.
Niedosłuch typu sensorycznego, w zależności od miejsca wystąpienia, dzieli się na:
· ślimakowy, związany z uszkodzeniem komórek zmysłowych narządu spiralnego
· pozaślimakowy, obejmujący zmiany w I neuronie drogi słuchowej
· ośrodkowy, obejmujący II-IV neuron drogi słuchowej lub korę mózgową
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Próg i obszar słyszalności
Poziom 20µPa dla f=1000Hz – poziom progowy słyszenia tej częstotliwości przez
ucho ludzkie. Został on przyjęty jako poziom odniesienia przy określaniu miary
logarytmicznej dźwięku dla danego ciśnienia.
SPL – poziom ciśnienia dźwięku (Sound Pressure Level)

SPL = 20 lg(

P
)
20µPa

Próg słyszalności – poziom ciśnienia właśnie
postrzeganego przez ucho, zależny od
częstotliwości (np. dla 200Hz jest to 20dB SPL).
Próg niewygody – poziom ciśnienia o 10dB
niższy od progu bólu (wyznaczenie trudne i
niebezpieczne).
Obszar słyszalności – pole słuchowe –
ograniczony wspomnianymi progami i pasmem
20Hz-20kHz, poza którym człowiek nie odbiera
dźwięków. W przypadku ubytku słuchu obszar
ten ulega zawężeniu.

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Próg i obszar słyszalności
Położenie dźwięków w
obszarze słyszalności.

Rezerwa – wykorzystywana przez zmysł słuchu
(aparat słuchowy) warunkach nieoptymalnych
(szum, pogłos, ubytek słuchu).
F – formanty (częstotliwości rezonansów toru
głosowego) głosek dźwięcznych, np. „e”
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Ubytek słuchu
Poziom słyszenia HL (Hearing Level, także Hearing Loss)
Poziom HL wyznaczony przez odjęcie równoważnego normalnego poziomu
słyszenia RETSPL (Reference Equivalent Threshold SPL, określony dla osób
normalnie słyszących) od wartości poziomu ciśnienia akustycznego (SPL) dla
danej częstotliwości i danej osoby.

I HL
= I SPL
− RETSPL f
f
f

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Ubytek słuchu
Poziom słyszenia HL (Hearing Level, także Hearing Loss)
Wykres górny - układ bezwzględny, wykres dolny –
układ względny.
Linia zielona – dolna granica słyszalności, określona w
wyniku pomiarów statystycznych grupy zdrowych
osobników. Wartości ciśnień akustycznych odpowiadające progom słyszenia dla poszczególnych częstotliwości określone są w odniesieniu do 20µPa.
Linia czerwona - dolna granica słyszalności otrzymana
dla badanej osoby. Różnica między wartościami poziomu ciśnienia akustycznego dla każdej z częstotliwości
na obu krzywych jest miarą ubytku słuchu.
Dolna granica słyszenia normalnego (odniesienie)
narysowana jest jako linia prosta, a wartość ubytku
słuchu odczytuje się na osi rzędnych w decybelach.
Stąd HL to także „Hearing Loss”.
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Krzywe jednakowego poziomu głośności - izofony

Głośność dźwięku – subiektywny atrybut
intensywności
dźwięku
–
wyrażana
w sonach.
1 son

-

głośność odpowiadająca
1000Hz 40SPL

Poziom głośności [fon] – poziom głośności
dowolnego dźwięku w fonach jest liczbowo
równy poziomowi natężenia (wyrażonego w
dB SPL) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego
głośność jest równa głośności badanego
dźwięku,
ocenianej
przez
badanego/
obserwatora.

Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Głośność dźwięku a poziom głośności
Poziom głośności dowolnego dźwięku w fonach jest liczbowo równy poziomowi
natężenia (wyrażonego w dB SPL) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego głośność
jest równa głośności badanego dźwięku.

G = kI 0.3 = kp 0.6

Związek pomiędzy natężeniem/ciśnieniem a głośnością:
(prawo Stevensa):
G – odczucie (głośność)
p - ciśnienie

I – natężenie dźwięku
k – stała (jednostki)

G = k (10 L /10 I p ) 0.3

Głośność G związana z poziomem głośności L:
Ip - poziom odniesienia (odpowiada 20µPa 0dB SPL)
Z definicji sona wynika

10 log( I / I p ) = 40dB

oraz

G ( son) = k (

( I / I p ) 0.3 = 15.849

I 0. 3
1
I
) =
( ) 0. 3
Ip
15.849 I p

Związek między głośnością G [son] a poziomem głośności Lf [fon]
log[G ( son)] = log[

1
I
( ) 0.3 ] = −1.2 + 0.03L f ( fon)
15.849 I p

G ( son) = 10

−0.12 + 0.03 L f ( fon )
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Narząd słuchu - anatomia i właściwości
Krzywe jednakowego poziomu głośności - izofony
Poziom głośności dowolnego dźwięku w fonach jest liczbowo równy poziomowi
natężenia (wyrażonego w dB SPL) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego głośność
jest równa głośności badanego dźwięku, ocenianej przez badanego/obserwatora.

log[G ( son)] = log[

1
I
( ) 0.3 ] = −1.2 + 0.03L f ( fon)
15.849 I p

Metody badania słuchu
Audiometria subiektywna
Audiometria obiektywna
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Metody badania słuchu
Subiektywne
Audiometria tonalna
Audiometria nadprogowa
Audiometria mowy

Obiektywne
Audiometria impedancyjna (badanie odruchu strzemiączkowego,
impedancji akustycznej i ciśnienia w uchu środkowym)
Otoemisje akustyczne
Badanie potencjałów wywołanych

Metody badania słuchu
Audiometria tonalna

Najczęściej stosowane badanie słuchu. Osoba badana znajduje się w
specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i
odpowiada po usłyszeniu dźwięku (metoda subiektywna).
Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek (na
przewodnictwo powietrzne lub kostne) lub głośników (audiometria wolnego
pola). Mierzy się odpowiedzi dla poszczególnych częstotliwości i natężeń
dźwięku.
Wyniki są prezentowane w postaci audiogramów. Stosowane są różne testy
badawcze i różne metody badań. Uzyskane krzywe audiometryczne
obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu. Są podstawą do
ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.
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Metody badania słuchu
Audiometria nadprogowa – próg niewygody – informacja o ubytku słuchu
Przeprowadza się go na poziomie głośności 110 fonów, niebezpieczny,
wykonywany pod koniec badania audiometrycznego (bo adaptacja słuchu),
podaje się najpierw 1kHz, 0dB, po czym szybko przechodzi do 100dB lub
więcej, wyłączając dźwięk przy reakcji quasibólowej pacjenta, potem 2kHz,
4kHz, 1kHz , 500Hz, 250Hz, 125Hz.

Metody badania słuchu
Schemat blokowy audiometru

- generator sin 125Hz – 8000Hz,
skok oktawowy (ew. regulacja ciągła)
- wzmacniacz i dzielniki ze skokiem
5dB, zakres poziomu sygnału –
10dB do 100dB (ew. equalizer)
- wyłącznik działający bez trzasków
(ton sinusoidalny)
- generator szumu białego (ew. filtr –
szum różowy)
- źródło sygnałów nadprogowych
- źródło sygnału do audiometrii
mowy
- słuchawki audiometryczne
- słuchawka kostna
- przycisk pacjenta
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Metody badania słuchu
Rozwiązania wybranych podzespoły audiometru

Generator tonu sinusoidalnego:
- generator RC
- generator z cyfrową syntezą częstotliwości (DDS - Direct
Digital Synthesis)

Generator szumu
- złącze, rezystor
- generacja pseudolosowa (układ cyfrowy, software)

Rodzaje
i możliwości
audiometrów
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Metody badania słuchu
Audiometr MA 53- dane techniczne

Dwukanałowa praca

Niezależne generowanie sygnałów w każdym z kanałów

Sygnał testowy

Ton harmoniczny, pulsujący, modulowany; szumy:
szerokopasmowy, wąskopasmowy, sygnał mowy w
obydwu kanałach

Częstotliwości testowe

0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 12 kHz

Zmiany poziomu

5 dB (2 dB, 1 dB wybierane w menu) bez szumu

Wejścia

CD/magnetofon/mikrofon, maskowanie zewnętrzne,
mikrofon pacjenta, przycisk odpowiedzi pacjenta

Wyjścia

AC (Air Conduction), BC (Bone Conduction), słuchawki
wewnątrzuszne, głośnikowe (wolne pole, słuchawka
monitorująca, wyjście sygnałów elektrycznych

Metody badania słuchu
Audiometr MA 53- dane techniczne cd
Próby

SISI, DLI, ABLB, zaniku Carharta, test Stengera

Funkcje

Zmiana kanałów, współbieżność, blokada, mieszanie

Standardy

IEC 601-1, IEC 645-1 klasa 1, IEC 645-2, zgodnie z
dyrektywą medyczną 93/42/EEC

Współpraca z komputerem złącze szeregowe RS 232C, 9 pinów, protokół MAICO
Zasilanie sieciowe 100-240 V~, 50/60 Hz, około 25 VA
Wymiary/ciężar

36 x 46 x 15 cm/4,6 kg, z akcesoriami 5,8 kg
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Metody badania słuchu
Audiometr MA 53- dane techniczne cd
Przewodnictwo powietrzne:
Zakres dynamiczny

-10 do maks. 120 dBHL

Słuchawki

Telephonics TDH 39 (dostępne inne typy)

Przewodnictwo kostne:
Zakres dynamiczny

-10 do maks. 70 dBHL

Przetwornik kostny

Radio Ear B 71 (dostępne inne typy)

Sygnał maskujący

Szum wąskopasmowy, szum maskujący mowę

Wolne pole:
Zakres dynamiczny

-10 do maks. 90 dBHL w odległości 1 m

Metody badania słuchu
Audiometr MA 53- dane techniczne cd
Opcje:

Akcesoria standardowe

TDH 39, B 71, przewód sieciowy, przycisk
odpowiedzi pacjenta, mikrofon, formularze
audiogramów

Akcesoria opcjonalne

Słuchawki
wewnątrzuszne
5A,
głośniki
przenośne/standardowe/aktywne), słuchawka
asystenta, mikrofon pacjenta

Audiometria
wysokoczęstotliwościowa
do 16kHz,

powietrzna z Sennheiser HDA 200,
kostna z WESTRA KLH 96
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Metody badania słuchu
Słuchawki TDH-39, dane techniczne:

rodzaj
impedancja
pasmo
moc ciągła
zniekształcenia
czułość

dynamiczne, z metalową membraną
10 Ω
100 Hz - 8000 Hz
300 mW w zakresie 100 Hz - 8000 Hz
poniżej 1% dla mocy 0 to 400 mW
poziom wyjściowy 108 dB + 4 dB SPL
przy sygnale we 1mW, 1kHz

Nierównomierność odpowiedzi częstotliwościowej:
• w pasmie 100Hz - 4000Hz nie więcej niż 6 dB
• w pasmie 100Hz - 8000 Hz nie więcej niż 14 dB

Metody badania słuchu
Kalibracja audiometrów
Wynik pomiaru audiometrycznego nie może być zależny od aparatu –
konieczność okresowej kontroli i kalibracji audiometrów.
Sprawdzane są między innymi;
• wartości częstotliwości,
•wartości zniekształceń nieliniowych poszczególnych częstotliwości
•dokładność tłumików,
•wartości poziomów szumu zagłuszającego,
•wartości zakłóceń,
•poziom ciśnienia odpowiadający dolnej granicy słyszenia
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Metody badania słuchu
Kalibracja audiometrów
Najistotniejsze
jest
okresowe
sprawdzanie
ciśnienia dźwięku odpowiadającego dolnej granicy
słyszalności dla przewodnictwa powietrznego
podawanego
słuchaczowi
oraz
pomiar
przyśpieszenia odpowiadający dolnej granicy
słyszalności dla przewodnictwa kostnego osoby o
„normalnym” progu słyszenia.

Sztuczne ucho firmy
Bruel&Kjaer 4152

Sprawdzenie poziomu ciśnienia akustycznego
wykonuje się przy użyciu sztucznego ucha, które
stanowi
w
sensie
impedancji
akustycznej
odpowiednik ucha osoby „normalnej”.

Metody badania słuchu
Audiometria mowy
Polega na podawaniu ściśle określonego zestawu poleceń lub słów (lista
artykulacyjna) nagranych lub odczytywanych poprzez głośniki lub
słuchawki. Próg słuchowy w audiometrii mowy odpowiada natężeniu
dźwięku, przy którym jest prawidłowo rozumianych 50% słów lub
poleceń.
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Metody badania słuchu
Metody obiektywne

Metody badania słuchu
Audiometria impedancyjna
Obiektywna metoda badania słuchu, polega się na pomiarze naprężenia błony
bębenkowej i odruchów mięśnia strzemiączkowego. Audiometria impedancyjna
znajduje zastosowanie w pomiarze impedancji akustycznej i ciśnienia w uchu
środkowym (tympanometria). Pomiaru ciśnienia w uchu środkowym dokonuje się
poprzez zmianę ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym do uzyskania
takiego, jakie panuje w uchu środkowym. Impedancja ucha środkowego jest
wtedy najmniejsza, a podatność błony bębenkowej największa. Do pomiarów
impedancji używa się audiometrów impedancyjnych (tympanometrów) ze
specjalnymi słuchawkami i wkładkami dousznymi.

1 – czaszka, 2 - przewód słuchowy
zewnętrzny, 3 - małżowina uszna, 4 błona bębenkowa, 5 - okienko owalne 6 –
młoteczek, 7 – kowadełko, 8 –
strzemiączko, 9 - kanał półkolisty, 10 –
ślimak, 11 - nerw słuchowy, 12 - trąbka
Eustachiusza
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Metody badania słuchu
Audiometria impedancyjna
Pomiar
sztywności
błony
bębenkowej – do zamkniętego kanału
usznego podawane jest ciśnienie
oraz sygnał 220Hz. Poziom sygnału
rejestrowanego
przez
mikrofon
zależy od odbicia fali od błony
bębenkowej, a jej właściwości – od
ciśnienia statycznego zmienianego
za pomocą pompy. Wynikiem jest
tzw. tympanogram (podatność admitancja – odwrotność impedancji
błony bębenkowej w funkcji ciśnienia
statycznego).
admitancja =V/p

Metody badania słuchu
Odruch strzemiączkowy
Przy bodźcach powyżej 90dB występuje tzw. odruch strzemiączkowy,
usztywniający błonę bębenkową – ochrona narządu Cortiego przed zbyt
silnymi sygnałami.
Pomiar polega na podaniu na jedno z uszu ciągu paczek sinusoidalnych o
częstotliwościach 500Hz, 1 i 2kHz, trwających ok. 1.5s (zbiór paczek) o
narastającym poziomie. W drugim uchu dokonuje się pomiaru
tympanometrycznego. W momencie przekroczenia pewnej wartości progowej
pojawia się odruch strzemiączkowy, powodujący usztywnienie błony
bębenkowej w obu uszach, a zatem wzrost impedancji akustycznej uszu.
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Metody badania słuchu
Otoemisje akustyczne
Otoemisje akustyczne (1978 r. – D. Kemp)
Badanie otoemisji akustycznej jest oparte na rejestracji słabego sygnalu
akustycznego, który powstaje w ślimaku w wyniku
skurczu
komórek
słuchowych zewnętrznych. Podczas przetwarzania energii mechanicznej w
impulsy elektryczne
następuje
kurczenie
się komórek
słuchowych
(elektrokurczliwość, electromotility), powodujące powstanie sygnału otoemisji
akustycznej. Komórka słuchowa działa zatem zarazem jako sensor i element
motoryczny.

Metody badania słuchu
Otoemisje akustyczne
Otoemisje akustyczne (1978 r. – D. Kemp) :

• otoemisja spontaniczna - SOAE (Spontaneous Otoacoustic Emissions)
• otoemisja wywołana - TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions)
• otoemisja produktów zniekształceń nieliniowych – DPOAE
(Distortion Products Otoacoustic Emissions)
• otoemisja specyficzna częstotliwościowo – SPOAE
(Stimulus Frequency Otoacoustic Emissions)
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Metody badania słuchu
Otoemisje akustyczne
Zalety pomiarów otoemisji akustycznej:
– nieinwazyjność
– obiektywność
– otoemisja wymuszona występuje u prawie 100% osób z prawidłowym
słuchem

Metody badania słuchu
Otoemisje akustyczne

Wynik badania otoemisji wywołanej trzaskiem w uchu
normalnie słyszącym oraz w uchu z ubytkiem slimakowym

27

2016-11-21

Metody badania słuchu
Audiometria odpowiedzi elektrycznych (ERA)

Polega na rejestrowaniu i ocenie odpowiedzi powstających po stymulacji
bodźcem akustycznym ucha, w każdym odcinku drogi słuchowej, poczynając od
receptora, a kończąc na płacie skroniowym kory mózgowej. Badania te obiektywne i nieinwazyjne - są szeroko stosowane w diagnostyce zaburzeń
słuchu u dzieci.
Odpowiedzi pochodzić mogą z pnia mózgu lub z kory mózgowej.

Metody badania słuchu
Potencjały chwilowe
Podział potencjałów chwilowych wywołanych ze względu na okres utajenia
odpowiedzi, czyli czas od zadziałania bodźca do wystąpienia zmian potencjału:
- potencjały ślimakowe (0–3ms) (ślimak)
- potencjały pniowe (3–12ms) (pień mózgu – ABR Auditory
Brain Response)
- potencjały średniolatencyjne (12–50ms) (śródmózgowie)
- potencjały korowe (50–300ms).
Ocena progu słyszenia najczęściej jest przeprowadzana na podstawie
potencjałów z pnia mózgu, jakkolwiek może być również wykonana w oparciu o
potencjały średniolatencyjne lub korowe.
Klasycznie potencjały pniowe wywoływane są tzw. klikiem (“click”)- impulsem
prostokątnym o czasie trwania ok. 100µs. Próg słyszenia wyznaczony na
podstawie odpowiedzi na klik dobrze koreluje z progiem słyszenia w zakresie
2000-4000Hz.
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Metody badania słuchu
Potencjały wywołane stanu ustalonego
(Auditory steady state response ASSR )

Stymulacja bodźcem dźwiękowym z
częstotliwością 40-45Hz powoduje
powstawanie lokalnych maksimów
potencjału (załamków) w równych
odstępach czasowych – są to potencjały
stanu ustalonego ASSR. Identyfikacja
takiej odpowiedzi możliwa jest w
dziedzinie częstotliwości.

Metody badania słuchu
Potencjały wywołane stanu ustalonego
(Auditory steady state response ASSR )
Zmiany potencjału elektrycznego w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy
pierwotnie zarejestrowano za pomocą elektrod wprowadzonych do mózgu.
Wprowadzenie uśredniania umożliwiło pomiar potencjału wywołanego z
elektrod umiejscowionych na powierzchni, czyli nieinwazyjnie.
Potencjały wywoływane bodźcem podawanym z częstotliwością około 40Hz
cechuje większa amplituda niż potencjały rejestrowane przy innych
częstotliwościach.
Kolejnym krok w rozwoju metody ASSR - zastosowanie stymulacji
modulowanym bodźcem tonalnym. Dokonano również rejestracji odpowiedzi
elektrofizjologicznej na bodziec złożony będący sumą modulowanych
sygnałów tonalnych. Okazało się, że zmiany odpowiedzi wywoływane są
głównie przez zmiany obwiedni bodźca.
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Metody badania słuchu
System do rejestracji potencjałów
wywołanych słuchowych/wzrokowych

Uśrednianie słuchowych potencjałów wywołanych
Wariancja sumy sygnałów stochastycznych gaussowskich nieskorelowanych (np.
szum biały) o zerowej wartości średniej i wariancji s2
nk(t) – sygnały stochastyczne
X – uśredniona suma sygnałów nk(t)
wartość oczekiwana sumy sygnałów nk(t)
wariancja sumy
sygnałów nk(t)

Ponieważ EX=0:

E[ nk (t )] = 0
X=

1
N

E[ X ] = E[

N

∑ n (t )
k =1

k

1 N
1 N
E[nk (t )] = 0
∑ nk (t )] = N ∑
N k =1
k =1

sx2 = E[ X − EX ]2 = E[ X 2 − 2 XEX + ( EX ) 2 ] =
= E[ X 2 ] − 2 E[ XEX ] + E ( EX ) 2 = E[ X 2 ] − E ( EX ) 2 = E[ X 2 ] − ( EX ) 2

s x2 = E[ X 2 ]
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Uśrednianie słuchowych potencjałów wywołanych
Wariancja sumy sygnałów stochastycznych gaussowskich
nieskorelowanych (np. szum biały) o zerowej wartości średniej
i wariancji s2
s x2 = E [ X 2 ] = E [(

s x2 =

=

1
N

N

∑n
k =1

k

(t )) 2 ] =

X=

1 N
∑ nk (t )
N k =1

1
E [( n1 ( t ) + n 2 ( t ) + ... n N ( t )) 2 ]
N2

1
1
E[(n1 (t ) + n2 (t ) + ...nN (t )) 2 ] = 2 E[n12 (t ) + n22 (t ) + ...nN2 (t ) + 2n1 (t ) n2 (t ) + ..2n1 (t )nN (t )..] =
N2
N

1
{E[ n12 (t )] + E[n22 (t )] + ...E[nN2 (t )] + E[ 2n1 (t )n2 (t )] + ..E[2n1 (t ) nN (t )]..}
N2

ponieważ szum jest nieskorelowany, dla m≠p
s x2 =

E[nm(t)np(t)]=0

1
{E[n12 (t )] + E[ n22 (t )] + ...E[ nN2 (t )]}
N2

Uśrednianie słuchowych potencjałów wywołanych
Wariancja sumy sygnałów stochastycznych gaussowskich nieskorelowanych
(np. szum biały) o zerowej wartości średniej i wariancji s2
s x2 =

1
1
{E[n12 (t )] + E[ n22 (t )] + ...E[nN2 (t )]} = 2
N2
N

E[nk2 (t )] = s 2

ponieważ

s x2 =

1
N2

N

∑ E[ n
k =1

2
k

(t )] =

N

∑ E[n
k =1

2
k

(t )]

N

∑ E[ n
k =1

2
k

(t )] =Ns 2

1
s2
Ns 2 =
2
N
N

Wariancja uśrednionej sumy N sygnałów losowych jest równa s2/N, a więc
N-krotnie mniejsza niż wariancja każdego z sygnałów losowych tworzących
sumę. Odchylenie standardowe po uśrednieniu jest √N razy mniejsze.
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Uśrednianie słuchowych potencjałów wywołanych
Sygnał x(t) ma M realizacji xk(t), z których każda zawiera powtarzalny sygnał
deterministyczny y(t) i nieskorelowany z sygnałem y(t) szum gaussowski
nk(t) o zerowej wartości średniej i wariancji s2:
xk (t ) = y (t ) + nk (t )
^

S y
=
N s

stosunek sygnał/szum S/N przed uśrednieniem:

miarą S/N jest stosunek wartości skutecznej sygnału ŷ i odchylenia
standardowego szumu s (przy zerowej w.średniej - wartość
skuteczna)
uśredniając M realizacji xk(t) dostajemy:
M
1 M
1 M
1 M
[∑ xk (t )] = [∑ y(t ) + ∑ nk (t )] = y(t ) + [∑ nk (t )]
M k =1
M k =1
M k =1
k =1

Uśrednianie słuchowych potencjałów wywołanych
uśredniając M realizacji xk(t) dostajemy:
M
1 M
1 M
1 M
[∑ xk (t )] = [∑ y (t ) + ∑ nk (t )] = y (t ) + [∑ nk (t )]
M k =1
M k =1
M
k =1
k =1

2
ssuma
=

Wariancja sumy sygnałów gaussowskich nieskorelowanych

ssuma =

Odchylenia standardowe
^

po uśrednieniu stosunek S/Navgd wynosi:

s2
M
s
M

^

S
y
y
S
=
= M = M
N avgd s / M
s
N

Następuje więc √M-krotna poprawa stosunku sygnału do szumu w
porównaniu z sytuacją przed uśrednieniem Warunkiem uzyskania tej poprawy
jest możliwość synchronizacji uśredniania, tj. takiego wzajemnego ustawienia
uśrednianych fragmentów sygnału, by sygnał powtarzalny znajdował się w
każdym przypadku w tej samej odległości od początku fragmentu sygnału.
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Protezowanie słuchu
Aparaty dla niedosłyszących

Protezowanie słuchu
Ubytek słuchu a obszar mowy

Przykładowy audiogram
wskazujący na ubytek słuchu.

Resztkowe pole słuchu
a obszar mowy.
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Protezowanie słuchu
Kompensacja ubytku słuchu - dopasowanie
pola resztkowego do obszaru mowy

Rysunek powyżej – wzmocnienie
o 25dB lub o 40dB nie rozwiązuje
problemu

Resztkowe pole słuchu
a obszar mowy.

Rysunek obok – kompresja
liniowa dynamiki sygnału
mowy i wzmocnienie o 25dB
– OK.

Protezowanie słuchu
Aparat słuchowy

Ogólny schemat blokowy aparatu słuchowego
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Protezowanie słuchu
Aparat słuchowy

Pętla regulacji może obejmować – zależnie od poziomu ciśnienia –
stopień wyjściowy
PC – ogranicznik sygnału (Peak Clipping – poziom odpowiada np.
progowi niewygody)
Możliwość podzielenia toru regulacji na podpasma – korzystne z
punktu widzenia kompensacji zaburzeń słuchu

Protezowanie słuchu
Aparaty słuchowe - klasyfikacja
Kryteria
- wzmocnienie – małe (do 20dB), średnie (20-30dB), duże (3050dB) dla 1000Hz
- pasmo – nisko- , szeroko- (300-5000Hz), superszeroko –
(szerze niż poprzednio)
i wysokopasmowe (wzmacnia
powyżej 1000Hz)
- liczba kanałów
- liczba programów
- technologia realizacji
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Wczesny aparat słuchowy Ardente (ok. 1930) z mikrofonem
węglowym, zasilany dwiema bateriami 1.5V, wzmocnienie zmieniane
przełącznikiem

Współczesny aparat słuchowy Oticon Dual (Dania). Zbudowany
Zbudowany z wykorzystaniem tranzystorów i wzmacniacza klasy D,
który zapewnia niskie zniekształcenia i niski pobór mocy.
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Aparaty słuchowe

Typy aparatów słuchowych:

• CIC (Completely-In-Canal) – wewnątrzkanałowe o wysokim stopniu
miniaturyzacji
• ITC (In-The-Canal) – wewnątrzkanałowe
• BTE (Behind-The-Ear) – zauszne
• ITE (In-The-Ear) – wewnątrzuszne

Protezowanie słuchu
Aparaty słuchowe - klasyfikacja

Aparat jednokanałowy i jednoprogramowy
Aparat wielokanałowy/wieloprogramowy
Aparat nieprogramowalny
Aparat programowalny
Aparat cyfrowy
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Protezowanie słuchu
Implant ślimakowy

Protezowanie słuchu
Implant ślimakowy
Implant ślimakowy ma umożliwić
zastąpienie funkcji uszkodzonych
komórek receptorowych (rzęsatych)
poprzez bezpośrednią elektryczną
stymulację zakończeń nerwu
słuchowego znajdujących się w
ślimaku.

Należy w tym celu wykorzystać
właściwości ślimaka - organizacja
tonotopowa, adresując bodźce
związane z odpowiednimi
właściwościami sygnału mowy do
odpowiednich obszarów ślimaka.

38

2016-11-21

Informacja w sygnale mowy
Sygnał mowy jest splotem pobudzenia (tonu krtaniowego) g(t) i odpowiedzi
impulsowej toru głosowego h(t). Ton krtaniowy – ciąg impulsów o pewnej
częstotliwości.

Formanty

Model generacji sygnału mowy

Informacja w
sygnale mowy
Przebieg czasowy i spektrogram
głoski „a”.
Kropkowane
linie
czerwone
oznaczają formanty F1, F2 i F3, czyli
częstotliwości rezonansowe toru
głosowego dla tej głoski.

Obok
wybrany
element
spektrogramu
ze
wskazanymi
formantami.
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Implant ślimakowy
Jak „przełożyć” sygnał mowy na sygnały stymulujące
zakończenia nerwowe ślimaka?

Analiza widmowa!!!

Wokoder!!!

Wokoder - część analizująca

Wokoder - z ang. voice encoder/decoder, system służacy do odtwarzania
mowy - w części analizującej sygnał jest filtrowany w wąskich pasmach i
poddawany detekcji amplitudy. Uzyskane sygnały służą do sterowania
poziomem pobudzeń filtrów części syntetyzującej. Implanty ślimakowe
wykorzystują przede wszystkim część wokodera objętą prostokątem.
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Implant ślimakowy – schemat

Protezowanie słuchu
Implant ślimakowy
Implant ślimakowy ma
umożliwić zastąpienie
funkcji uszkodzonych
komórek receptorowych
poprzez bezpośrednią
elektryczną stymulację
zakończeń nerwu
słuchowego znajdujących
się w ślimaku.
Bodźcami stymulującymi
są impulsy prostokątne o
parametrach wyznaczonych zgodnie z algorytmem, zwanym strategią
kodowania mowy.

41

2016-11-21

Protezowanie słuchu
Implant ślimakowy

Bodźcami stymulującymi są impulsy
prostokątne o parametrach
wyznaczonych zgodnie z algorytmem,
zwanym strategią kodowania mowy.
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