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Implant ślimakowy

Loizou P.C. Mimicking the human ear: An overview of signal processing
techniques for converting sound to electrical signals in cochlear implants.
IEEE Sig. Proc. Magazine 1998; 15(5):101-130

Loizou P.C. Speech processing in vocoder-centric cochlear implants, Adv
Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2006, vol 64, 109–143

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, za pośrednictwem okienka owalnego
trafiają do ucha wewnętrznego, gdzie drgania są zamieniane na impulsy nerwowe,
które nerwem słuchowym docierają do ośrodków słuchowych w korze mózgowej.

Ślimak ma długość około 35mm.

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

Narząd słuchu
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Narząd słuchu

Loizou P.C. Mimicking the human ear: An overview of signal processing techniques for
converting sound to electrical signals in cochlear implants. IEEE Sig. Proc. Magazine 1998;
15(5):101-130

Organizacja tonotopowa ślimaka

Komórki rzęsate (włoskowate) zależnie od położenia wzdłuż błony
podstawnej w ślimaku wykazują różną czułość na częstotliwość drgań.

Loizou P.C. Mimicking the human ear: An overview of signal processing techniques for
converting sound to electrical signals in cochlear implants. IEEE Sig. Proc. Magazine 1998;
15(5):101-130
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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.

Implant ślimakowy

Protezowanie słuchu

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
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Implant ślimakowy

Jak wykorzystać informację zawartą w sygnale mowy w celu
uzyskania sygnałów stymulujących zakończenia nerwowe ślimaka?

Organizacja tonotopowa

Analiza widmowa

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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Wokoder - część syntetyzująca

Ta część wokodera nie jest oczywiście wykorzystywana w implantach
slimakowych.

Implant ślimakowy –
pobudzenie analogowe

9

10



6

Implant ślimakowy –
pobudzenie impulsowe

Implant ślimakowy cd.
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Implant ślimakowy - zasada działania

Na każdą z elektrod podawany jest krótkotrwały, prostokątny,
dwufazowy impuls elektryczny o amplitudzie zależnej od natężenia
fali akustycznej - obwiedni sygnału akustycznego w danym pasmie.

Zastosowanie impulsów dwufazowych umożliwia uniknięcie
zjawiska kumulacji ładunku elektrycznego w ślimaku.

Stymulacja niejednoczesna umożliwia uniknięcie negatywnego
zjawiska interakcji kanałów i związanego z tym ograniczenia
rozdzielczości częstotliwościowej.

Implant ślimakowy - zasada działania

W związku z przedstawionym schematem pojawiają się problemy:

1. Jak dobrać częstotliwości środkowe filtrów i liczbę filtrów?

2. Jak wyznaczyć obwiednię?

3. Jak ew. inaczej zrealizować analizę widmową?

4. Zakres dynamiki słuchu akustycznego znacznie przekracza
możliwości percepcji bodźców elektrycznych - jak to rozwiązać?

5. Jak dobrać częstotliwość stymulacji?

6. Jak dobrać inne parametry stymulacji?

7. A może inaczej dostosować analizę widmową do właściwości
sygnału mowy - zamiast ustalonych filtrów pasmowych wykrywać
inne cechy mowy?
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Strategie kodowania mowy

Strategia kodowania mowy – algorytm przekształcania sygnału
akustycznego w bodźce elektryczne pobudzające zakończenia nerwowe
w ślimaku.

Istnieje kilka strategii, zasadniczo wyróżnić można dwa podejścia:

- polegające na podziale sygnału mowy na podpasma o stałych
szerokościach, rozłożone w odpowiedni sposób w pasmie sygnału
mowy;

- polegające na wyborze pewnej liczby maksimów widmowych w
sygnale mowy, przy czym maksima te powinny odpowiadać istotnym
składowym sygnału (np. częstotliwościom formantów).

Przedstawicielem pierwszej strategii jest tzw. CIS (Continuous
Interleaved Sampling). Parametry, jakie w tym przypadku można
zmieniać, to położenie częstotliwości środkowych filtrów, sposób
wyznaczania obwiedni, sposób filtracji dolnoprzepustowej obwiedni,
parametry kompresji i szybkość stymulacji.

Strategie kodowania mowy

Strategia maksimów widmowych

Strategia maksimów widmowych polega na wyborze ograniczonej liczby kanałów
spośród zaimplmementowanych i stymulacji tylko przez elektrody związane z tymi
kanałami. Stosowane są nazwy Advanced Combined Encoder (ACE, przedtem
Spectral Peak Processing Strategy SPEAK) - w przypadku systemów firmy
Cochlear Corporation, lub strategia FO, F1, F2 czy też “n-of-m” w innych
przypadkach.

Rozwiązania te opierają się na spostrzeżeniu, że mowa może być zrozumiała
wtedy, gdy przekazujemy informacje o położeniu maksimów krótkookresowego
widma fourierowskiego (STFT), czyli formantów, i to niekoniecznie wszystkich.
Np. w przypadku syntezatora mowy uzyskiwano zrozumiałą mowę przy
przekazywaniu 2-3 pierwszych formantów.

Różnica między CIS a ACE (lub SPEAK) leży w tym, że liczba elektrod
wykorzystywanych w jednym cyklu stymulacji ACE jest mniejsza niż całkowita
liczba elektrod implantu. Tylko podzbiór sygnałów wyjściowych n (n<m) z
analizatora widma (banku m filtrów) jest wybierany do stymulacji. Dokładniej
rzecz ujmując do stymulacji wybieranych jest n maksymalnych obwiedni.
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Implant ślimakowy – strategia CIS

CIS - szybkość (częstotliwość) stymulacji

Liczba impulsów w jednostce czasu dostarczana do elektrody implantu może
zmieniać się od 250/s do 5000/s. Wyższa częstotliwość stymulacji pozwala
dokładniej odtworzyć zmiany czasowe sygnału, w związku z czym można
oczekiwać, że przy wyższych częstościach stymulacji percepcja dźwieku przez
pacjenta będzie lepsza.

Przykład na następnym slajdzie przedstawia przebiegi stymulujące w
przypadku anglojęzycznej sylaby ‘ti’ dla różnych częstotliwości stymulacji.
Głoskę ‘ti’ charakteryzuje obecność krótkotrwałej eksplozji na początku,
zauważalnej dla wyższych częstotliwości stymulacji (powyżej 800/s),
niewidocznej dla 200/s czy 400/s.
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Przebiegi stymulujące (próbki wartości obwiedni) w przypadku spółgłoski
“ti” uzyskane dla obwiedni wyjściowej kanału 5 (3316Hz) dla różnych
częstotliwości stymulacji. Dla wyższych częstotliwości widoczny moment
eksplozji. Na dole obwiednia składowej sygnału spółgłoski w tym kanale.

Loizou P.C. Speech processing in vocoder-centric cochlear implants, Adv Otorhinolaryngol. Basel,
Karger, 2006, vol 64, 109–143

CIS - szybkość (częstotliwość) stymulacji

Potencjalne korzyści wynikające z wysokich częstotliwości stymulacji mogą
być tracone wskutek interakcji między pobudzanymi obszarami przy bardzo
wysokich częstotliwościach. Jest to uzależnione od odstępu między
elektrodami implantu – im więcej elektrod (lub im mniejszy odstęp między
pobudzanymi elektrodami) tym mniejsze pozytywne skutki. I tak w przypadku
urządzenia Med-El (odstęp między elektrodami 2.4mm) zaobserwowano więcej
pozytywnych efektów towarzyszących wzrostowi częstości, niż w przypadku
Nucleus (odstęp 0.7mm).

Znane są także wyniki badań dotyczących użytkowników tego ostatniego
implantu, ale pracującego z inną strategią kodowania mowy - z
niesekwencyjnym pobudzaniem kolejnych elektrod.

W niektórych rozwiązaniach zamiast banku filtrów stosuje się krótkookresowe
przekształcenie Fouriera. Szybkości stymulacji są tu ograniczone jedynie
przez czas analizy jednego okna. Wyższe częstotliwości stymulacji można
uzyskać powtarzając stymulację dla tego samego wyniku STFT. Nie wynika z
tego poprawa odbioru dźwięku – rozwiązanie takie nie wprowadza nowej
informacji.
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CIS - kompresja

Kompresja obwiedni jest bardzo istotnym elementem procesora mowy.
Zakres amplitud sygnału akustycznego mowy jest znacznie większy (30-
50dB) niż zakres amplitud odbieranych w postaci pobudzeń zakończeń
nerwowych w ślimaku. Zakres ten może wynosić nawet tylko 5dB. Zakres
ten jest definiowany jako odstęp między bodźcem ledwo słyszalnym (THR
Threshold) a bodźcem niższym od powodującego uczucie dyskomfortu
(Most Comfortable Level MCL).

Okazuje się, że głośność (subiektywna percepcja) bodźca elektrycznego w
wyrażona w mikroamperach (natężenie prądu stymulującego) odpowiada
głośności bodźca akustycznego w dB.

Jedną z często stosowanych operacji do kompresji jest funkcja
logarytmiczna. Stosowana jest formuła

Y = A log(1+C x ) + B

gdzie x jest amplitudą sygnału akustycznego (sygnał wyjściowy detektora
obwiedni), A, B, C - stałymi, zaś Y skompresowaną amplitudą pobudzenia
elektrycznego.

CIS - kompresja

Inna możliwość kompresji to funkcja postaci:

y =Axp +B

przy czym p<1.

Korzyść wynikająca z tego rozwiązania leży w tym, że
zmiana przebiegu (nachylenia) funkcji kompresującej
zależy wyłącznie od p, zaś stałe A i B można dobrać tak,
by zakres dynamiczny sygnałów akustycznych był
przenoszony (mapowany) na zakres dynamiczny “słuchu
elektrycznego” [THR, MCL].

Przy 16-bitowym przetworniku A/C (32768 poziomów)
oznacza to, że tablica wartości y liczy 32768 elementów
dla każdego p.

przykład przebiegu funkcji kompresji
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Detekcja obwiedni

Do detekcji obwiedni sygnałów po filtracji pasmowej wykorzystywane są
dwie metody. Pierwsza z nich wykorzystuje prostowanie sygnału (jedno-
lub dwupołówkowe) i filtrację dolnoprzepustową poniżej 200-400 Hz.
Druga metoda, aktualnie stosowana w implantach Med-El, wykorzystuje
przekształcenie Hilberta. Nie wykazano dotąd wyraźnych zalet
którejkolwiek z metod.

Częstotliwość stymulacji powinna być conajmniej 2x wyższa niż
częstotliwość odcięcia filtru dolnoprzepustowego, a z badań
psychofizycznych wynika, że korzystniejsze wyniki osiąga się, jeśli ta
częstotliwość jest 4x większa od f. odcięcia. Im niższa częstotliwość
odcięcia filtru, tym bardziej ‘wygładzone’ będą przebiegi obwiedni.

Przebiegi uzyskane w wyniku zastosowania TH do sygnału mowy
(głoska a) - obwiednia i funkcja cosinus fazy chwilowej. W
implantach wykorzystywana jest jedynie informacja o obwiedni - nie
jest znany sposób wykorzystania fazy (częstotliwości) chwilowej.

Detekcja obwiedni
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Przebiegi wyjściowe filtru pasmowego i przebiegi obwiedni (??) uzyskane po
wyprostowaniu i filtracji dolnoprzepustowej o różnych częstotliwościach
granicznych (1-3) oraz w wyniku zastosowania przekształcenia Hilberta (4).

Detekcja obwiedni

Loizou P.C. Speech processing in vocoder-centric cochlear implants, Adv Otorhinolaryngol. Basel,
Karger, 2006, vol 64, 109–143

Rozkład częstotliwości środkowych filtrów

Dla danego pasma sygnału (np. 0-8kHz) istniej kilka możliwości rozłożenia
częstotliwości środkowych filtrów. W przypadku niektórych implantów jest to
rozkład logarytmiczny (oktawowy - patrz DWT), zaś inne wykorzystują liniowy
rozkład w dolnej części pasma (<1300Hz) i logarytmiczny powyżej tej
częstotliwości. Badano wpływ rozkładu filtrów na rozpoznawanie mowy,
muzyki i wysokości tonu.

Istnieją wyniki badań sugerujące lokowanie większej liczby filtrów w rejonie
położenia formantów F1 i F2, co zapewnia lepszą reprezentację tych
częstotliwości w procesie stymulacji.
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Rozkład częstotliwości środkowych filtrów

Strategia maksimów widmowych

Strategia maksimów widmowych polega na wyborze ograniczonej liczby kanałów
spośród zaimplementowanych i stymulacji tylko przez elektrody związane z tymi
kanałami. Strategia ta nazywana jest Advanced Combined Encoder (ACE,
przedtem Spectral Peak Processing Strategy SPEAK) - w przypadku systemów
firmy Cochlear Corporation, lub strategia “n-of-m” w innych. Podejście to opiera
się na spostrzeżeniu, że mowa może być zrozumiała wtedy, gdy przekazujemy
informacje o maksimach krótkookresowego widma fourierowskiego (STFT), czyli
formantach, i to niekoniecznie wszystkich. Np. w przypadku syntezatora mowy
uzyskiwano zrozumiałą mowę przy przekazywaniu 2-3 pierwszych formantów.

Różnica między CIS a ACE (lub SPEAK) leży w tym, że liczba elektrod
wykorzystywanych w jednym cyklu stymulacji ACE jest mniejsza niż całkowita
liczba elektrod implantu. Tylko podzbiór sygnałów wyjściowych n (n<m) z
analizatora widma (banku m filtrów) jest wybierany do stymulacji. Dokładniej n
maksymalnych obwiedni jest wybieranych do stymulacji.

Np. w systemie Nucleus-24 10-12 kanałów z całkowitej liczby 20 jest
wykorzystywanych do stymulacji. W strategii SPEAK stosuje sie 5-10 kanałów (z
20), ale istnieje możliwość wyboru większej liczby maksimów w przypadku
szerokopasmowego widma. To powoduje spadek częstotliwości stymulacji. W
przypadku widm wąskich tych kanałów może być mniej, a częstotliwość
stymulacji wyższa.
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Strategia Fo, F1, F2

Fo określa szybkość stymulacji - równa częstotliwości tonu krtaniowego
w przypadku mowy dźwięcznej i generowana pseudolosowo w przypadku
mowy bezdźwięcznej (ok. 100Hz)

F1, F2 - kanały (częstotliwości) stymulacji, odpowiadają jednej z elektrod

ZCC – Zero Crossing Counter, metoda estymacji częstotliwości średniej

Implant ślimakowy – strategia Fo, F1, F2

Implant ślimakowy – strategia MPEAK 
(ACE, n-of-m)

Loizou P.C. Mimicking the human ear: An overview of signal processing techniques for
converting sound to electrical signals in cochlear implants. IEEE Sig. Proc. Magazine 1998;
15(5):101-130
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Implant ślimakowy – strategia MPEAK 
(ACE, n-of-m)

Realizacja z wykorzystaniem STFT (krótkookresowe przeksztalcenie
Fouriera), PPxx - pasma, LGF - logarytm (kompresja)

Wykazano, że strategia maksimów widmowych jest efektywniejsza niż CIS w
sensie wykorzystywania kanałów stymulacji, zwłaszcza w przypadku braku
szumów środowiska akustycznego. Wystarcza wtedy stymulacja w około 3
kanałach (z 20). Natomiast gdy S/N spada do 0 dB, niezbędne jest użycie
min. 10 kanałów (w celu zapewnienia rozumienia mowy).

Strategia SPEAK różni sie tym od ACE, że w pierwszym przypadku
częstotliwość stymulacji wynosi 250/s, zaś w drugim 900-1800/s.

Porównano wyniki uzyskiwane u tych samych pacjentów przy wykorzystaniu
strategii ACE, SPEAK i CIS. Okazało się, że przeciętnie najlepsze wyniki
dawała strategia ACE, co należy przypisać zarówno wyborowi maksimów,
jak i wyższej częstotliwości stymulacji.
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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 wyznaczo-
nych zgodnie z algoryt-
mem, zwanym strategią 
kodowania mowy.

Implant ślimakowy

Protezowanie słuchu

Implant ślimakowy

część zewnętrzna -
mikrofon, procesor
mowy MedEl Opus 2,
zasilanie, modulator,
cewka RF

Implant MedEl Pulsar
ci100 - cewka RF,
kontroler, zasilanie,
stymulator, elektrody
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Bodźcami stymulującymi są impulsy 
prostokątne o parametrach 
wyznaczonych zgodnie ze strategią 
kodowania mowy.

Implant wprowadzany jest do ucha 
wewnętrznego przez okienko owalne.

Położenie implantu w ślimaku

Implant ślimakowy

Wiązka elektrod w zależności od systemu posiada od 8 do 24 kontaktów.
Odleglość pomiędzy kontaktami wynosi od 1,4 do 2,4 mm. Średnica
przekroju elektrody waha się od 0,5 do 0,6 mm przy szczycie i od 0,8 mm
do 1,3 mm przy podstawie slimaka. Długość aktywnej części wiązki
elektrod wynosi od 17 do 26 mm dla typowych modeli, ale dostępne są
wersje z elektrodami krótszymi. Część systemów wyposażona jest w
elektrody z pamięcią kształtu, które ciaśniej owijają się wokół
wrzecionka ślimaka, tym samym samym zmniejszając odległość między
elektrodami a zakończeniami nerwu słuchowego. Efektem tego jest
zmniejszenie poziomów natężenia prądu stymulacji, ograniczenie
rozpływu pradu w ślimaku i zwiększenie separacji elektrycznej
sąsiednich elektrod.
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Implant ślimakowy
przykłady elektrod firmy Cochlear
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