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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Τ ο ακουστικό βαρηκοΐας για να είναι αποτελεσματικό και ανεκτό 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, 
η οποία είναι υποχρεωμένη, όσο είναι δυνατόν, να αντιγράφει τη 

φύση. Η εταιρεία Siemens, πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή των 
ακουστικών βαρηκοΐας, ακολούθησε και ακολουθεί αυτή την αρχή. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία ενός σύγχρονου ακουστικού 
βαρηκοΐας, είναι χρήσιμη η γνώση της αντιστοιχίας των τμημάτων της πιο 
πρόσφατης τεχνολογικής εξέλιξης των ακουστικών βαρηκοΐας της Siemens 
με τα φυσικά μέρη του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος. Δεδομένου 
ότι οι ωτορινολαρυγγολόγοι είναι εξοικειωμένοι με την ανατομική και τη 
φυσιολογία του οργάνου, θα επικεντρωθούμε στα θεμελιώδη και σε μερι-
κά δομικά αξιοπερίεργα που μπορεί να προκύπτουν π.χ. από τη συγκριτι-
κή προσέγγιση της ανατομικής του ανθρώπινου αυτιού.

Σε αρμονία με τη φύση

H τεχνική αντήχηση της ακουστικής εξέλιξης

H περιγραφή που ακολουθεί περιλαμβάνει εν συντομία τις δομές 
του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος, οι οποίες συγκρίνονται με 
τις αντίστοιχες δομές και λειτουργίες των τμημάτων ακουστικού βα-
ρηκοΐας.

Υποδοχή του ήχου
Έξω ους. Μικρόφωνο

 Τύπος μεγαφώνου στον πόρο
Κόγχη πτερυγίου.. Κατευθυντικό μικρόφωνο
και ακουστικός πόρος

Κυψελίδα Επικάλυψη Nano

Μέσο ους. Ακουστικά σωληνάκια και μεγάφωνο
Τυμπανική μεμβράνη Μεμβράνη μεγαφώνου
Ευσταχιανή σάλπιγγα Αεραγωγός μεγαφώνου

Επεξεργασία ήχου
Έσω ους και  Μη γραμμικοί
έξω τριχωτά κύτταρα αλγόριθμοι

Ακουστικό μονοπάτι Επεξεργασία σήματος

Μεσολόβιο e2e

Εν συνεχεία, περιγράφονται εν συντομία οι δομές του ανθρώπινου 
ακουστικού συστήματος και γίνεται σύγκριση της σχέσης τους με το 
αντίστοιχο τμήμα του ακουστικού βαρηκοΐας. 

Κόγχη του πτερυγίου

•  Συλλέγει και κατευθύνει τους ήχους 
στον ακουστικό πόρο.

•  Η χωνοειδής μορφή του ενισχύει 
τον ήχο κατά 20 dB.

•  Αντήχηση κόγχης: περίπου 5 
KHz.

•  Ενισχύει τις συχνότητες της ομι-
λίας.

•  Φιλτράρει τον ήχο για καλύτερη 
κατευθυντικότητα.

•  Εξασφαλίζει αναβάθμιση πληρο-
φοριών.

•  Ο Δαρβίνος θεωρούσε ότι η κόγ-
χη του πτερυγίου είναι δευτερευ-
ούσης σημασίας.

•  Η μετατόπιση της λειτουργίας με-
ταβίβασης είναι σημαντική για τον 
εντοπισμό.
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Ενώ τα αρχικά ερεθίσματα για το αζιμούθιο είναι αμφιωτικά, τα αρχικά 
ερεθίσματα για την ποιοτική ανύψωση θεωρούνται συχνά μονοφωνικά. 
Προέρχονται από το γεγονός ότι το εξωτερικό μας αυτί ή κόγχη του πτε-
ρυγίου λειτουργεί όπως μια ακουστική κεραία. Οι κοιλότητες αντήχησής 
του ενισχύουν μερικές συχνότητες και η γεωμετρία του οδηγεί σε παρεμ-
βατικές επιδράσεις που εξασθενούν άλλες συχνότητες. Επιπλέον, η απόκρι-
ση της συχνότητάς του είναι κατευθυντικά εξαρτώμενη. Στις υψηλότερες 
συχνότητες, επάνω από 6 περίπου ΚHz, η μορφή της λειτουργίας μεταβί-
βασης μετατοπίζεται συστηματικά καθώς αλλάζουν οι θέσεις των ηχητι-
κών πηγών και κάθετα και οριζόντια. Το έξω ους λειτουργεί ως κατευθυ-
ντικός ενισχυτής του ήχου. Κατά συνέπεια, οι μετατοπίσεις στη δομή της 
λειτουργίας μεταβίβασης με τις αλλαγές της κατεύθυνσης των ήχων πα-
ρέχουν σημαντικές πληροφορίες εντοπισμού των ήχων. Κάθε άλλο από 
δευτερευούσης σημασίας, οι σύνθετες δομές της κόγχης του πτερυγίου 
και του έξω ακουστικού πόρου των αυτιών αναγνωρίζονται πλέον ως ση-
μαντικό τμήμα των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από την ικανότη-
τα ενός ακροατή να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τους ήχους στο χώρο.

Σε αρμονία με τη Φύση
Διάλεξη κατά τη διάρκεια Στρογγυλής Τράπεζας της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος  

στα πλαίσια της ετήσιας κοπής της βασιλόπιτας (20 Ιανουαρίου 2007)

Dr MeD. e. Alex GrAfenberG
Διευθυντής Παραγωγής Παιδιατρικής Ακοολογίας της 
Siemens Audiologische Technik GmbH Γερμανίας

Επίδραση της κόγχης του πτε-
ρυγίου (p) και του ακουστι-
κού πόρου (c) στο εύρος του 
σήματος που φθάνει στην τυ-
μπανική μεμβράνη (πρόσπτω-
ση: 45 μοίρες σε οριζόντιο επί-
πεδο).
Στα 3.000Hz, η τελική ενίσχυ-
ση (t) είναι 20dB (10 φορές 
το επίπεδο του ελευθέρου πε-
δίου).
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Κατευθυντικά μικρόφωνα - Ζεύξη κατευθυντικής τεχνολογίας 
(Coupled directional technology)

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό όλων των κορυφαίων ακουστικών 
συστημάτων της Siemens είναι η υψηλή απόδοση της τεχνολογίας 
κατευθυντικών μικροφώνων. Συνδυάζει ένα στατικό κατευθυντικό μι-
κρόφωνο, ένα πολυκάναλο προσαρμοζόμενο κατευθυντικό μικρό-
φωνο και ένα αυτόματο κατευθυντικό μικρόφωνο. Χρησιμοποιώντας 
εξελιγμένες τεχνικές εξουδετέρωσης, αυτή η τεχνολογία μικροφώ-
νων έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ένα παν-κατευθυντικό σύ-
στημα, να μεταβαίνει αυτόματα σε κατευθυντικό και να λειτουργεί 
στην κατευθυντική λειτουργία με ποικίλα πολικά πρότυπα που προ-
σαρμόζονται αυτόματα στις συγκεκριμένες πηγές θορύβου σε τέσ-
σερις περιοχές συχνοτήτων.

Στα παλαιότερα ακουστικά βαρηκοΐας ήταν δυνατό ένα ακουστικό 
να μπορεί να λειτουργεί στην παν-κατευθυντική λειτουργία, ενώ το 
άλλο στην κατευθυντική λειτουργία – μια κατάσταση που δεν είναι 
συνήθως επιθυμητή. Χάρη στην ασύρματη επεξεργασία e2e, ένας 
κακός συνδυασμός μικροφωνικών λειτουργιών είναι αδύνατος.

Ο αμφιωτικός συγχρονισμός εξασφαλίζει την καλύτερη μικροφω-
νική απόδοση και στα δύο ακουστικά και συνεπώς τη βελτίωση κα-
ταληπτότητας της ομιλίας. Οι κατευθυντικές λειτουργίες των μικρο-
φώνων ελέγχονται επίσης από τον αμφιωτικό τύπο ταξινόμησης. 
Ανάλογα με το περιβάλλον επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη μικρο-
φωνική ρύθμιση προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση 
ομιλίας και ακουστική άνεση. Σε ηχητικές περιστάσεις, όπως ομιλία 
σε ησυχία, ενεργοποιείται η παν-κατευθυντική λειτουργία μικροφώ-
νων. Εάν η περίσταση αλλάξει και έχουμε ομιλία σε θόρυβο, γίνεται 
ομαλή μετάβαση στην κατευθυντική μικροφωνική λειτουργία. Σε ένα 
αμφιωτικό σύστημα, αυτή η μετάβαση συγχρονίζεται φυσικά από 
το ασύρματο e2e και στα δύο ακουστικά. 

Ακουστικός πόρος

•  Προστασία με τριχίδια και κυψελίδα.
• Προστασία τυμπανικής μεμβράνης.
• Αντήχηση 10 dB στα 2-4kHz.
•  Ο υπερβολικός θόρυβος προκαλεί βλάβη.
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Μορφή ακουστικού πόρου: αρμονία φύσης και τεχνολογίας

Ο έξω ακουστικός πόρος είναι περίπου 4 cm σε μήκος αν μετρη-
θεί από τον τράγο. Από το κάτω μέρος της κόγχης το μήκος του εί-
ναι περίπου 2,5 cm. Σχηματίζει μια καμπύλη σχήματος S και κατευ-
θύνεται αρχικά προς τα μέσα, προς τα μπροστά και ελαφρώς προς 
τα πάνω (pars externa). Μετά περνάει προς τα μέσα και προς τα πί-
σω (pars media) και τελικά φέρεται προς τα μέσα, προς τα μπροστά 
και ελαφρώς προς τα κάτω (pars interna).

Το εξωτερικό μικρόφωνο του Centra Active έχει σχεδιαστεί για να 
εφαρμόζεται στην πρώτη καμπή του ακουστικού πόρου για καλύτε-
ρη εφαρμογή και άνεση.

Κυψελίδα
•  Παράγεται στο 1/3 του έξω ακουστικού πόρου.
•  Αποτελείται από αποφολίδωση (απεπτωκότα και κερατοποιημένα 

κύτταρα), λανοστερόλη και χοληστερόλη.
• Καθαρισμός

•  Η κυψελίδα αποβάλλεται με την απομάκρυνση του επιθηλίου.
•  Τα κύτταρα που σχηματίζονται στο κέντρο της τυμπανικής μεμβρά-

νης μετακινούνται προς την είσοδο του ακουστικού πόρου.
•  Λίπανση για την αποφυγή οστεοποίησης με φαγούρα.
• Αντιβακτηριακή και μυκητοκτόνος

•  Χαμηλό pH, κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, λυσοζύμη.
•  Κατά του αιμοφίλου, του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου και κολο-

βακτηριδίου και δύο μυκήτων για την ωτομύκωση.
• Κυψελίδα στις φάλαινες

• Ετήσια παραγωγή κυψελίδας.
• 1,2 ή 4 στρώματα κάθε χρόνο.
•  Ο αριθμός των στρωμάτων καθορίζει την ηλικία.

CENTRA Active
Ανθεκτικό, 
αδιάβροχο, ιδανικό 
για δραστήριους 
ανθρώπους

Καπάκια με επίστρωση Nano
•  Aπωθεί το νερό και εμποδίζει την 

υγρασία και τη σκόνη να εισχω-
ρήσουν στο ακουστικό.

CENTRA Active
Ανθεκτικό, αδιάβροχο, ιδανικό για δραστήριους 
ανθρώπους

Το CENTRA Active με την τεχνολογία ΑquaProtect™ αξιοποιεί 
τρεις επαναστατικές καινοτομίες για πε-
ρισσότερη 
αντοχή στην υγρασία.

•  Καπάκι προστασίας μικροφώνου clip-on 
με ενσωματωμένη μεμβράνη GORE™

• Καπάκια με επίστρωση Nano
•  Θηλή CENTRA Active με ενσωματωμένο 

φίλτρο C-Guard
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Στα θηλαστικά, στα έξω τριχωτά κύτταρα το δυναμικό των υποδο-
χέων προκαλεί ενεργές δονήσεις στο σώμα του κυττάρου. Αυτή η ηλε-
κτροκινητικότητα αποτελείται από ταλαντώσεις του μήκους του κυτ-
τάρου, που εμφανίζονται στη συχνότητα του εισερχομένου ήχου και 
σε μια σχέση σταθερής φάσης. 

Η δραστηριότητα των κυττάρων είναι μη-γραμμική. Αυτή δίνει τη 
δυνατότητα να γίνονται ακουστοί ήχοι πολύ χαμηλών επιπέδων και 
πολύ υψηλών επιπέδων. Αν φθαρούν τα έξω τριχωτά κύτταρα, δημι-
ουργείται ακουστική εξίσωση.

Τα έξω τριχωτά κύτταρα έχουν αναπτυχθεί μόνο στα θηλαστικά. 
Δεν έχουν βελτιώσει την ακουστική αισθητικότητα, που αγγίζει ομοίως 
εξαιρετικές τιμές σε άλλες τάξεις σπονδυλωτών. Ωστόσο, έχουν εκτεί-
νει το ακουστικό φάσμα από περίπου 11 kHz (μέγιστο σε κάποια που-
λιά) σε περίπου 200 kHz (μέγιστο σε κάποια θαλάσσια θηλαστικά). 
Έχουν, επίσης, βελτιώσει την επιλεκτικότητα των συχνοτήτων (διάκρι-
ση συχνοτήτων), που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ανθρώπους, διό-
τι κατέστησε δυνατή την ομιλία και τη μουσική.

Η μοριακή βιολογία των τριχωτών κυττάρων έχει παρουσιάσει αξι-
οσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με την αναγνώριση της κινη-
τικής πρωτεΐνης “prestin” που αποτελεί τη βάση της σωματικής ηλε-
κτροκινητικότητας στα έξω τριχωτά κύτταρα.

Μίμηση της μη-γραμμικότητας του έσω ωτός

Μέθοδοι περιορισμού της εξόδου των ακουστικών βαρηκοΐας: 
είναι απλές όσο η οδήγηση ενός αυτοκινήτου!

Όλοι έχετε οδηγήσει αυτοκίνητο. Και οι περισσότεροι από σας έχε-
τε επιλέξει κάποιο περιορισμό εξόδου (κόφτη) ή κάποιο τύπο συμπί-
εσης για ακουστικά βαρηκοΐας. Παρουσιάζονται εδώ κάποια παρα-
δείγματα που θα σας βοηθούσαν να θυμηθείτε τέσσερις συνηθισμένες 
επιλογές. Το σενάριο: Οδηγείτε στην πόλη πηγαίνοντας με 35 μίλια/
ώρα. Βλέπετε ένα σήμα stop ένα τετράγωνο μακριά. Φανταστείτε το 
σήμα stop ως το επίπεδο ενοχλητικής έντασης LDL (π.χ. UCL, TD) του 
ασθενή σας και την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας ως κέρδος ακου-
στικού βαρηκοΐας. Από την άλλη πλευρά του σήματος stop υπάρχει 
μια λεωφόρος με πολλή κυκλοφορία – πρέπει να σταματήσετε στο 
σήμα για να αποφύγετε ένα ατύχημα. Έτσι, θα χρησιμοποιήσετε τα 
φρένα σας. Σκεφτείτε το σημείο που θα πατήσετε τα φρένα σας ως 
σημείο καμπής της συμπίεσης και την πίεση που θα εφαρμόσετε στα 
φρένα ως λόγο συμπίεσης.

Ψαλιδισμός κορυφών (Peak clipping)
Σημείο καμπής AGCo (Automatic Gain Control/Output) = 110 dB 

SPL, λόγος = 10:1. (είναι ασυνήθιστος τρόπος οδήγησης, αλλά μερικές 
φορές είναι απαραίτητο να φθάσουμε γρήγορα στο τέλος. Άλλες φο-
ρές, απλά συμβαίνει λόγω απροσεξίας). AGCi Wide Dynamic Range 
Compression (WDRC ή Ευρεία δυναμική συμπίεση φάσματος), ση-
μείο καμπής = 45 dB SPL, λόγος = 2:1 (έχει αρκετά καλά αποτελέσμα-
τα, αλλά θυμηθείτε ότι η πίεση των φρένων έχει άμεση σχέση με το 
σημείο που αρχίσατε να τα πατάτε και τη θέση του σήματος stop). 

Πώς μιμείται ο «εγκέφαλος» του ακουστικού βαρηκοΐας τις πολύπλοκες λει-
τουργίες επεξεργασίας του εγκεφάλου: Sound Smoothing και Περιορισμός 
Θορύβου βάσει διαμόρφωσης.

Η αρχή λειτουργίας του SoundSmoothing
Εδώ παρουσιάζεται ένα διάγραμμα του νέου αλγορίθμου 

SoundSmoothing. Αρχικά, καθορίζονται τα φασματικά και χρονικά χα-
ρακτηριστικά του εισερχομένου σήματος με μια φασματο-χρονική ανά-
λυση. Οι φασματικές πληροφορίες επιτρέπουν στο SoundSmoothing να 
εξασθενεί τους ξαφνικούς ήχους υψηλών συχνοτήτων ή χαμηλών συ-
χνοτήτων χωρίς να επηρεάζονται οι περιοχές συχνοτήτων που δεν πε-
ριέχουν ξαφνικούς ήχους. Τα χρονικά χαρακτηριστικά υπολογίζονται με 
πολύ υψηλή ανάλυση και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση επεξεργασί-
ας (< 1 ms) ώστε να συντομεύει στο ελάχιστο η χρονική αντίδραση του 
SoundSmoothing στους ξαφνικούς ήχους. Στο επόμενο στάδιο, εξάγο-
νται τα περιγράμματα των κορυφών της κυματομορφής. Αυτά μετά χρη-

Μέσο ους

•  Το ακουστικό τύμπανο είναι 
17 φορές μεγαλύτερο από την 
ωοειδή θυρίδα.

• Τελική ενίσχυση: 14dB.
•  Τα οστάρια μπορούν να απο-

συνδεθούν με τους μύες και 
να μειώσουν την ηχητική πίε-
ση όταν υπερδιεγερθούν.

• Αντήχηση στο 1kHz.
•  Τελική ευαισθησία κορυφής 

έξω και μέσου ωτός μεταξύ 1 
και 3 KhZ.

•  Άκμων και αναβολέας εξελίσσονται από τα οστά της γνάθου.
•  Μόνο τα θηλαστικά έχουν 3 οστάρια.

•  Ο ήχος εισέρχεται στο σωλήνα. 

• Ο ήχος ταξιδεύει μέσα από ένα στε-
νό πέρασμα και γεμίζει το κενό μπρο-
στά από το μικρόφωνο. 

• Η κίνηση του διαφράγματος κοντά 
στη φορτισμένη οπίσθια μεταλλική 
πλάκα δημιουργεί ένα μικρό σήμα 
ηλεκτρικής τάσης πάνω στην επιμε-
τάλλωση.

H ευσταχιανή σάλπιγγα του μικροφώνου

H μικρή οπή που διαπερνά το διάφραγμα εξισώνει την βαρομετρική πί-
εση πίσω από το διάφραγμα.

•  Το έσω ους είναι όργανο ενεργό. 
•  Τα έξω τριχωτά κύτταρα επηρεάζουν τα ηχητικά κύματα με ένα μη 

γραμμικό τρόπο 
•  Λειτουργούν ως ακουστικοί προ-ενισχυτές.



22

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

σιμοποιούνται για να αποφασιστεί αν υπάρχουν ήχοι με ή χωρίς ομιλία. 
Για το σκοπό αυτό, αναλύονται τα τμήματα των χαρακτηριστικών με τη 
χρήση ενός μοντέλου ομιλίας. Μετά υπολογίζεται ένας παράγων εξασθέ-
νησης μόνο για τους μη-λεκτικούς ήχους. Το σύνολο της τροποποίησης 
του ξαφνικού κέρδους καθορίζεται από το λόγο του επιπέδου κορυφής 
προς το επίπεδο της συνολικού μέσου όρου RMS (π.χ. όσο πιο ξαφνι-
κός, τόσο περισσότερη μείωση του κέρδους).

Η μέγιστη τιμή μείωσης του κέρδους για ξαφνικούς ήχους καθώς και ο 
ουδός ανίχνευσης είναι προσαρμοζόμενα. Οι ξαφνικοί ήχοι με επίπεδα κά-
τω από τον ουδό ανίχνευσης δεν εξασθενούν από το SoundSmoothing. Ο 
τρόπος με τον οποίο μπορούν αυτές οι παράμετροι να ρυθμιστούν μέσω 
του λογισμικού εφαρμογής εξηγείται στο τμήμα «Εφαρμογή / Καθαρός 
Ήχος». Τελικά, το σήμα εξόδου αναδομείται στο στάδιο «ανα-σύνθεσης». 
Η ανωτέρω αναπαράσταση επιδεικνύει οπτικά και ακουστικά την επίδρα-
ση του SoundSmoothing στο κτύπημα των πιάτων. Αυτός ο ήχος περιλαμ-
βάνει πολλούς ξαφνικούς ήχους και στη μελέτη που αναφέρθηκε προη-
γουμένως για την ενόχληση των θορύβων στην καθημερινότητα θεωρή-
θηκε απ’ τους πιο ενοχλητικούς. Αν ενεργοποιηθεί το SoundSmoothing, 
αυτές οι κορυφές εξασθενούν μέχρι και 40 dB με αποτέλεσμα έναν ήχο 
πολύ λιγότερο ενοχλητικό. Από την άλλη, ούτε τα συμβατικά συστήμα-
τα ψηφιακού περιορισμού θορύβου (Ψηφιακός Περιορισμός Θορύβου 
- DNR ή Digital Noise Reduction - βάσει διαμόρφωσης καθώς και φίλ-
τρα Wiener), ούτε τα αργής ενεργοποίησης AGC επιδρούν σε σήμα αυ-
τού του τύπου!

Το SoundSmoothing συνεργάζεται με την αποδεδειγμένη στο χρόνο 
διαμόρφωση «Περιορισμού Θορύβου» που βασίζεται στον αλγόριθμο-
DNR και με τον «Εμπλουτισμό Ομιλίας», μια λειτουργία που βασίζεται 
στη θεωρία φίλτρων του Wiener.

Περιορισμός Θορύβου (Modulation-based Noise Reduction)

Το δεύτερο μέλος της ομάδας διαχείρισης ομιλίας και θορύβου εί-
ναι ένας αποτελεσματικός ψηφιακός αλγόριθμος περιορισμού θορύβου 
που βασίζεται στις διαμορφώσεις του εισερχομένου σήματος. Η ομιλία 
είναι ένα ακουστικό σήμα μοναδικό. Λόγω της διάρκειας των συλλα-
βών της ομιλίας (περίπου 75-150 msec) και των παύσεων της ομιλίας, 
οι διαμορφώσεις της ομιλίας φέρουν μια χαρακτηριστική υπογραφή. 
Γενικά, αυτές οι διαμορφώσεις εμφανίζονται τέσσερις με έξι φορές ανά 
δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό αλγόριθμο περιορισμού 
θορύβου που ανέπτυξε και κατέχει η Siemens, το σύστημα CENTRA της 
Siemens είναι σε θέση να αναλύει το εισερχόμενο σήμα και, βάσει της 
συχνότητας, του εύρους και του βάθους των διαμορφώσεων, να κα-
θορίζει αν το σήμα είναι ομιλία ή θόρυβος. Με άλλα λόγια, το ακουστι-
κό μπορεί να ανιχνεύει την ομιλία και γι’ αυτό η διαδικασία αυτή με-
ρικές φορές ονομάζεται «Ανίχνευση Δραστηριότητας Ομιλίας» (VAD ή 
Voice Activity Detection) ή «Επεξεργασία Ευαίσθητη στην Ομιλία» (SSP 
ή Speech Sensitive Processing).

Γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι φυσιολογικά ακούοντες άνθρωποι είναι 
αδύνατο να κατανοήσουν την ομιλία όταν το επίπεδο θορύβου υπερ-
βαίνει το επίπεδο της ομιλίας (π.χ. ένας αρνητικός λόγος σήματος-προς-
θόρυβο). Συνεπώς, όταν παρουσιάζεται αυτή η ακουστική κατάσταση, 
το καλύτερο είναι να μειώσουμε το κέρδος, ώστε τα έντονου θορύβου 
σήματα να μην είναι τόσο ενοχλητικά και κουραστικά. Αυτό αναφέρεται 
ως «ψηφιακός περιορισμός θορύβου» (digital noise reduction), παρ’ 
όλο που το σήμα της ομιλίας μπορεί να περιοριστεί εξίσου. 

Όμως, πράγμα πολύ σημαντικό, αυτή η ακριβής ανάλυση του ει-
σερχομένου σήματος διεξάγεται ανεξάρτητα σε διάφορα κανάλια. 
Επομένως, θα ήταν δυνατόν σε μερικά κανάλια (συνήθως των χαμη-
λών συχνοτήτων) όπου κυριαρχεί ο θόρυβος, να μειώνεται το κέρδος, 
ενώ σε άλλα κανάλια, όπου κυριαρχεί η ομιλία, να εφαρμόζεται το προ-
γραμματισμένο κέρδος. Ενώ αυτό δε βελτιώνει το λόγο σήματος-προς-
θόρυβο σε ένα δεδομένο κανάλι, μπορεί να προσφέρει στον ασθενή 
μια γενικά αισθητή βελτίωση στο λόγο σήματος-προς-θόρυβο, καθό-
σον δεν ακούγεται πια ο ενοχλητικός χαμηλών-συχνοτήτων θόρυβος. 
Συνοψίζοντας, οι κανόνες αυτού του αλγορίθμου είναι σχετικά απλοί και 

είναι οι ακόλουθοι: Αν ανιχνευθεί δραστηριότητα φωνής σε ένα δεδο-
μένο κανάλι, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγραμματισμένο κέρ-
δος. Αν το σήμα που κυριαρχεί σε ένα δεδομένο κανάλι είναι ο θόρυ-
βος, μειώνεται το κέρδος. Ένα παράδειγμα αυτού παρουσιάζεται στην 
επόμενη αναπαράσταση.

Η έρευνα μ’ αυτόν τον αλγόριθμο ήταν πολύ ενθαρρυντική. Όταν 
δίνεται η δυνατότητα να ακούει κανείς ομιλία σε θόρυβο με απενεργο-
ποιημένο αυτόν τον αλγόριθμο, η μεγάλη πλειοψηφία των εξεταζομέ-
νων δηλώνουν ότι προτιμούν τον αλγόριθμο ενεργοποιημένο. Καθώς 
αυξάνει το επίπεδο του θορύβου, αντίστοιχα αυξάνει και η προτίμη-
ση ενεργοποίησής του. Είναι απίθανο η ενεργοποίηση αυτού του αλ-
γορίθμου να έχει ποτέ αρνητική επίδραση, καθώς, όταν το κυρίαρχο 
σήμα είναι ομιλία σε όλα τα κανάλια, δεν υπάρχει μετατροπή του ενι-
σχυμένου σήματος.

Η γέφυρα μεταξύ των δύο εγκεφάλων

Οι ακουστικές περιοχές των δύο ημισφαιρίων του φλοιού αλληλο-
συνδέονται μέσω του μεσολόβιου.

Η γέφυρα μεταξύ των δύο ακουστικών βαρηκοΐας -  
Η αρχή του αμφιωτικού συγχρονισμού

Για να είναι επιτυχής η χρήση ακουστικών συσκευών αμφίπλευρα, 
είναι επιθυμητή η σύγχρονη είσοδος ερεθισμάτων και στα δύο αυ-
τιά για να είναι σε θέση ο εγκέφαλος να αξιοποιεί απόλυτα το πλεο-
νέκτημα της αμφιωτικής ακρόασης – τις επιδράσεις αμφιωτικής ενί-
σχυσης και συμπίεσης. 

Πριν το 2005, δεν ήταν δυνατή η ζεύξη των δύο ακουστικών βα-
ρηκοΐας σε μια αμφίπλευρη εφαρμογή. Τα ακουστικά βαρηκοΐας με 
αμφιωτικές διαφορές έντασης και διαφορετικά προγράμματα για 
το αριστερό και το δεξί αυτί μπορούν να οδηγήσουν σε υποβαθμι-
σμένη κατανόηση ομιλίας και σφάλματα εντοπισμού, ιδιαίτερα σε 
περιβάλλοντα με αντηχήσεις. Με το ασύρματο e2e, αυτή η δυσαρ-
μονία ρύθμισης εντάσεων και των προγραμμάτων είναι αδύνατη. 
Συνεπώς, η ασύρματη τεχνολογία e2e δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες ακουστικών να εκμεταλλεύονται απόλυτα το πλεονέκτημα 
της αφμιωτικής ακοής.

Τα φυγόκεντρα νεύρα ομόπλευρα και ετερόπλευρα  
(ipsi-contralateral)
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Ο ρόλος του φυγόκεντρου ακουστικού συστήματος παραμένει 
κατά μεγάλο μέρος άγνωστος. Εν όψει της προνομιακής νεύρωσης 
των έξω τριχωτών κυττάρων με ίνες του έσω άνω ελαϊκού πυρήνα 
MSO, έχει γίνει η υπόθεση ότι η διέγερση της έσω φυγόκεντρου οδού 
διαφοροποιεί έμμεσα την αισθητικότητα των έσω τριχωτών κυττάρων, 
μεταβάλλοντας τις μικρομηχανικές ιδιότητες των έξω τριχωτών κυττά-
ρων. Είναι απόλυτα αποδεδειγμένο ότι το μήκος, η τάση και η ελαστι-
κότητα των έξω τριχωτών κυττάρων σε όλο το μήκος του άξονά τους 
ελέγχονται από τη μέση ελαιοκοχλιακή δέσμη, εμπλουτίζοντας έτσι την 
ακουστική ευαισθησία, ιδιαίτερα για τα χαμηλού επιπέδου ερεθίσμα-
τα στα 30-40 dB SL (Brownell 1990, Guinan 1986, Kim 1986, Siegel 
& Kim 1982).

Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που υπαινίσσονται ότι το μέσο φυγό-
κεντρο σύστημα εμπλουτίζει την ικανότητα διαχωρισμού των συχνο-
τήτων (Micheyl & Collet 1996, Igarashi et al. 1979) και διάκρισης των 
φωνηέντων, ιδιαίτερα σε περιβάλλον με θόρυβο (Muchnik et al. 2004, 
Sahley et al. 1997c). 

Ακόμα, οι Tolbert et al. (1982) υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ελαιοκο-
χλιακή δέσμη των έξω τριχωτών κυττάρων βελτιστοποιεί την ανίχνευ-
ση των διαφορών έντασης ανάμεσα στα αυτιά για τα σήματα των υψη-
λοτέρων συχνοτήτων αυξάνοντας, μέσα στον κοχλία, τις ανομοιότητες 
που φθάνουν στον πλάγιο άνω ελαϊκό πυρήνα LSO μεταξύ των αυτιών. 
Συνεπώς, η καλύτερη κατανόηση της σημασίας του έσω φυγοκεντρικού 
συστήματος και ο φαρμακολογικός του χειρισμός μπορεί να αποδει-
χθούν ευεργετικά για παιδιά και ενήλικες που δυσκολεύονται να κατα-
νοήσουν την ομιλία σε θορυβώδες περιβάλλον (τάξη κ.λπ.), παρά τους 
φυσιολογικούς ουδούς ακοομετρήσεων καθαρών τόνων, καθώς και για 
ανθρώπους που εκτίθενται σε έντονο επαγγελματικό θόρυβο.

Διάφορες μελέτες έχουν δώσει αποδείξεις που υπαινίσσονται ότι η 
δραστηριότητα της φυγόκεντρης ακουστικής οδού εξυπηρετεί μια προ-
στατευτική λειτουργία στην ακουστική περιφέρεια των θηλαστικών κα-
τά των υψηλών-επιπέδων ακουστικών ερεθισμάτων (Canlon 1996, 
Subramanian et al. 1993, Liberman 1991). 

Αφού η έσω ελαιοκοχλιακή δέσμη είναι βασικά ανασταλτική, έχουν 

γίνει εισηγήσεις ότι η δυσλειτουργία του φυγόκεντρου ακουστικού συ-
στήματος, σε οποιοδήποτε επίπεδο από τον ακουστικό φλοιό ως τον κο-
χλία, μπορεί να είναι η βάση για τη γένεση των εμβοών, ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις θορυβογενών εμβοών (Prasher et al. 2001, Attias et al. 1996) 
και σε εμβοές μετά από κάκωση της κεφαλής (Ceranic et al 1998). Έχει, 
επίσης, υποδηλωθεί ότι η υπερακουσία θα μπορούσε να σχετίζεται με 
τη δυσλειτουργία του φυγόκεντρου ακουστικού συστήματος, όπως εκτι-
μάται από την ανώμαλη καταστολή των ΟΑΕ και την αυξημένη επίπτω-
ση στις πολλαπλές καταγραφές των SOAEs (Ceranic et al. 1998).

Η μικρότερη λειτουργική δομή κυκλώματος

Ανθρώπινη τρίχα

Η μικρότερη δομή 
κυκλώματος 

ενός chip Siemens

Βιβλιογραφία
Οι ενδιαφερόμενοι για τη βιβλιογραφία της παρούσας ανακοίνω-

σης μπορούν να απευθύνονται στη Siemens Hellas.




